


স্পতনাম্পী-স্তচ্লা। 

( এতিহাসিক উপন্যাস | ) 

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

হি ওনাদী পুস্তকালযর হে 
শ্রামনেরঞ্তন বন্দ্যে পাপা ক্ঠুক প্রকাশিত | 

পোসপল 

কলিকাত! | 

সন ১০১৭ সাল। 

মূল্য আট আঁনা মাঁজ) 



স্পঞ্জ স্পর্শে ত 

৭০ শং কলুটোঞ॥ সীট, হিভবদ প্রেস হইতে 

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মু্রিত। 



৩৮ শিতুকেন্বেল্র 

উদ্দেশে 

এই গ্রন্থ 

উৎসর্গীকৃত হইল। 
৬ 





নিবেদন | 

পলা শী-সুচনা প্রথমে পমন্দাকিনী” নাম ধারণ করিয়! 'অবসর' 

নামক মাসিক পত্ধে শ্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হম। 'মন্দাকিনী'তে 

পগ।শী-হুচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেই ভিত্তির উপর পলাশী- 
শুচন। নবাকারে নিশ্মিত হইল । ইহা চিষ্তাকর্ষক হইমাছে কি না, 

ডাহার বিচাঁর জনসাধারণেই করিবেন । 

পলাশী-স্চচনাঁয় যু সকল চরিত্র অন্কিত হইয়াছে, তাহ! কতক 

এঁতিহাসিক, কতক কাব্ননিক। মুল; কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা-- 

ঈতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে সুন্দর "ভাবে সৃষ্ট করিবার নিমিত্ত 

আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি । যেখানে এঁতিহাসিক তব 
অবলন্থিত হইয়াছে, তথায় কল্পনার ছায়ায় তাহা বিকৃত হইতে দিই 

নাউ | ইহাতে ষে ইংরেজ বণিকদিগের চত্রিত্র অস্কিত হইয়াছে, তাহার 

সহিত বর্তমান ইংরেজরাজ বা জাতির কোন সংস্রব নাই। যাহার! 

মেই সময়ের ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের করুক “কলিকাতার হুরগসংব্বার, 

কষ্বল্পবকে আশ্রয় প্রদান, উমিটাদের গুহদাহা প্রভৃতি ঘটনা সম্ধপ্ধে 

দোষ কীর্থন করেন, তাহাঁদিগের দৌষারোপের অযৌক্কিকতা প্রদর্শন 
এই গ্রন্থ প্রণম্থণের অন্ততম উদ্দে্তয । 

ইতিহাসের বর্ণনায়, যদি আমার অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ 

কোন স্থানে ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হয়, ন্ুধীজন অনুপ্রহপুর্বক তৎ” 

ংশোধনার্থ আমাকে বিজ্ঞাপিত করিলে কৃতার্থ হইব। 

গ্রস্থকারস্থা ৷ 





৮৮৮০২ 
পথম প রিচ্ছেদ/- রি 

“গিয়াছে সর্বন্থ এবেঈ 

নিশ্চয় মরিব সবে. সত 

আন্শন-জঠর জালায়? _ 

এই কঘ়েকটী অসন্বন্ধ পচ মন্দরম্পর্শী-কগা জটনক গৌরবর্ণ 

প্রো বাক্তি চঞ্চলচিত্তে একস প্রকোঠে পাদচারন! করিতে করিতে 

উচ্চ।র্ণ করিলেন। গুহা, একটী ক্ষীণ দীপাসোকে বিভপিত, 

দৈর্ঘা-প্রস্থে বৃহৎ । থে অংশে ক্গীণালোক প্রবেশ করিতে পারে 

নাই--বক| গৃহের সেই অংশে, অঙকারের সহ্তি হ্দয়-ক।লিনা 

মিশ্রিত করিয়া আপন মনে বিতরণ করিতেছিলেন। বার 

দীর্ঘ শুদু ললাট নেন সত্রন্্রতীর আসন বলিমা. প্রতীয়মান হইতে 

ছিল। ইন্দ্রন্ঠ তুল্য ভ্রঘুগল, দীর্দায়ত লোচন--খগেন্শোভিত 
নাসিকা-কৃষ্চভ্রমর ক্ষ, বক্তা এগদ্বর সৌন্দর্যের পরাকা্ঠ 

প্রদর্শন করিতেছিল। প্রৌঢ় বাক্তির বয়স ৪১৩৩ বংসর হইবে। 

আজাঙগলন্বিত বাহুদ্য়, দীর্ঘ বপু-_বিশাঁল বক্ষঃ. বলবীর্্যের আপার 

বলির! পরিচ প্রদান করিতেছিল। 

এত যে সৌন্দর্শযাবয়ব, এভ থে বলিগ-গঠন, দেখিলেই কিন্ক 
যনে হইত, উহা ভিন মাচ্ছন্ন। টিকার রেপালি 



পলা নী-শচনা । 

বদনয়গুলে প্রকর্টিত ছিল। সেই দে দেবোপ্য দেহ, তাহা ০৭ 
মঙতই গুরুটিমাভাবাক্রান্ ভিল। ইহাকে দেখিলেই ঘনে হই) 
ইনি উচ্চব'শপন্ত,-শিক্ষ দীক্ষা, সভান্তা স'সর্গ, কিছাতেই ভীন 

নেন, কিন্ত দীনভায় আচ্ছন্ন । পক্জিবানে বহুমলা পবিচ্চদ 

- কিন্দ তাহা শতি পুবাতন, ছিন্ন ৪ মঙ্জিন। 

কথিত প্রো ব্যক্তি দেন শীতল বাকু দেবনে উষ্ণদেভ শীহল 

করথাভিপ্রাগে পার্ধবী উশ্ুক-বাতাীন 'সনিবানে উপস্থিত 

হইলেন। কিন্ত বিধাতা বাধ সাধিপেন্ট। দ্রুঃখের সমষ্ স্তখ সাত 

অসন্ভব। তিনি বাঠায়ন-পগ দিম! ' দেগ্িতে পাইলেন -মে 

তাহার সর্বনাশেব মুলার সেই পাপিঙ্গ বাঞ্ছি তাহার অন্রাশি- 

কার দিকে সতঞ্চনধনে ঠাহিতে চাহিভে অশাবেোহণে গমন 

করিতেছে । দেখিয়।ই শে।ণিত উষ্ণতর হইল “চক্ষু দিরা মগ্রি 

শ্কুজিগ নিগত হইতে 'লাগিল--বোনে, ক্ষোভে তিনি অধীর হইয়া 
বলিলেন--পাপিগের দেহ হইতে এখন মণ্ড বিক্ষিন্ন করিতে 

পারিলাম না-ধিক্ক মামার জীবনে -১ কথা সমাপন হইতে না 

হইতে এক অপবপ-বপলাবাযময়ী বমশী প্রকোক্ট-মধ্যে প্রবেশ" 

পূর্বক প্রো বাক্ির ৮ ধারণ কবিষা লশিলেন, প্রা ণ।ধিক 

এখনও শয়ন কর নাই? তোমার শরীর শম্ুস্থ। গা! দিষা যেন 

আগ্ণ ছুটিতেছে-_-তুমি এখনও বিশ্রাম কর নাই ?--চল-_বিশ্র।ম 
করিবে চল।” 

বল। বাহুলা কামিনী অতি কোমলম্বরে-প্রেমপুর্ণ হদয়ে--_ 
এক কয়েকটী কথ। বলিলেন। ইনি আর কেহ নহেন--প্রোড 

বাকি সহধশ্মিশী। ইহার বয়ক্রম ৩৪৩৫ বংসর হইবে। পূর্বেই 

বৃলিয়াছি, ঝম্ণী 'অম্গপমা সুন্দরী--নুতরাং ভাহার সৌন্দর্যের 



কমলা। ৩ 

বিশদ বর্ণনা করিবাঁর চেষ্টা করা অনাবশ্বাক। এই শৌন্দর্ম্যরাশির 

মধ্যেও দরিদ্রতাজনিত বিদাদ-ছারা স্পই পরিলক্ষিত হইতেছিল। 

ভামিনীর নাম কমলা । কমলাও সন্ত্রান্ত লোকের কনা।। 

কমল। রূপে লক্ষ্মী, গুনে সরন্বতী। কমলার কথায়_-প্রৌঢ ব্যক্তির 

সেই রুত্রভাব তিরোহিত হুইল, মমভাঁমোত উলিয়া উঠিল। 
তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন|- দক্ষিণ হস্তে ভাষ্যাকে 

বক্ষোপরি আকর্ষণ করিয়া বামহন্তে নিজের চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া 

বলিলেন,_-“কমলা, প্রাণের-কমলা-নিদ্বা ? যে, দুঃখী, তাপী, 

মহাপাঁপী, নিদ্রাদেবী কি তাহাকে অগ্গ্রহ করিয়া থাকেন? 

কমলে! এক্গ্ঠে আমাপেক্ষা ঘঃখী' আর কে আছে? আমার 
কিছিল ন।? ধন জন, সহায় সম্পদ, সকলই ছিল; এখন সে নব 

কোথায় গেল? আমার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইতে 

বপিয়াছে। পঙ্গু পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিও শাবকদিগের আহার্ধা 
সংস্থান করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আমার সে ক্ষমতাও নাই। 

গৃহে একমুই্ট অন্ন নাই, প্রাণসম পুত্রকন্টা আহারাঁভাঁবে নিরস্তর 
কাতর হইয়া থাঁকে। অগচ আমি ভাহার প্রতিকার করিতে 

অপমর্থ। তাহার উপর--তাহার উপর”- বলিতে বলিতে বক্তার 

ক্োধাগি ষেন উদ্দীপিত হষ্টর়া উঠিপ, চক্দ্বর় বির্ণিত হইতে 
লাগিল, মুখমণ্ডল আরক্ত হইল । কমলা দামীর মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়া বলিয়া উঠিলেন__“পাপিষ্ঠ ' এখনও নিবুন্ত হয় নাই? 

আমাদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়াও তাহার কি মনোরথ পূর্ণ চয় 

নাই? ছুব্বাম্থা কি এখনও অনিষ্ট সাধনে কৃতনগ্কল্ন আছে ?-- 
প্রভে। ৷ স্বামিন্! কণ্ঠরত্ব! সে কথা এখন থাক! যে বিষয়ের 
প্রশ্ন উশাপনে আমার স্কায় অবলারও চিন্ত-চাঞ্চলা ঘটে -_তাহাতে 



পলাশী-কুচন|। 

তোমার যে বিষম রে|ষে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, বিচিত্র ফি? 
কিন্তকি করিবে! শান্তিদাতা জগৎপাঁতার হস্তে ছুষ্টের বিচার- 

ভার অর্পণ করিয়া আমাদিগকে স্থির থাঁকিতে হইবে” 
প্রো ব্যক্তি বলিলেন, “স্থির ইওয়া অসন্ভব। ছুরাচারের 

চুরভিসদ্ধি সিদ্ধিকরণ বিষয়ে নিবৃত্তি নাই_-আমার ও তাহার হৃদয়- 

শোণিত পান করিতে না পারিলে নিুত্তি নাই। কমলা নিবৃন্থির 
কথা তুলিয়া যাঁও। পারি আঙ্িও এই বাটার সম্মুখ দিয়া 
অশ্বারোহণে বাতায়নের দিকে লট করিতে করিতে গিয়াছে ! 
তাহারও নিবৃত্তি নাই, আমারও নিবৃত্ত নাই-প্রতিহিংসানল 

হৃদয় মধ্যে ধক ধকু করিয়া জলিতেছে, জিঘাংসায় চিন্ত অর্ধীর 

হইয়াছে--এখন কি আর নিবৃত্তির সম্তাবন| আছে ?” স্বামীকে 

বিশেষ উত্তেজিত দেখিয়া কমল! বলিতে লাগিলেন, “এন্প 

করিলে আর কন দিন বাঁচিবে? দাসীর কথা ভাবিয়া দেখ, 

তোমার পুত্র কন্গার কথা ভাবিয়া দেখ, তোমা বিহনে কি 

দশা হইবে! জীবিতেশ্বর! অনীর হইলে কোন কার্যাই সিদ্ধ 

হইবে নী। স্থির হ9--নুস্থত| লাঁভ কর-_রাত্রি অধিক হইয়াছে 
.-বিআাম করিবে চল!” প্রৌঢ় বাক্তি বলিলেন, “আমার স্ত্রী পুত্র 
কা-হায়! হায়! ভাহাদিগের দশা কি হইল”--বলিতে বলিতে 
সেই সাহলী বীরপুরুষের বজ্জ-কঠিন হ্বদয় মৃহূর্তের মধ্যে যেন 

বিগলিত হইল--শত চেষ্টা করিয়াও তিনি ছুঃখাশ্র নিবারণ 
করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বাঁলকের শ্গার কাদিয়া 

অধীর হইলেন। যে বেগে এরাবত পরাঞ্জিত হইয়াছিল__সে 
বেগ রোধ করিবার সাধ্য কি কাহারও আছে? তাহার 
পেই সময়ের ছুঃখ-বেগ নিবারণ করা সাধ্যাতীত হইল। 



কমল! । সু 
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প্রৌঢ় ব্যক্তি নির্বাক হইয়। কিরংগ্গণ অবস্থানাস্তর অকম্মাং 

উন্মন্তের হ্কায় স্্ীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হই£ত বহিচ্ধাস্ত 
হইলেন। ' 

আর কমলা? ঘধিনি এশ্বর্যের ক্রোড়ে ললিতাপালিতা 

হইরাছিলেন, ভুপ্ধফেননিভ সুকোমল শধ্যার শয়ন করিয়া যাহার 

নিদ্রা হইত না-_খিনি রাঁজর ছুহিত। রাজার মহ্ষী ছিলেন-- 

তিনি কালের .আবন্ুনে-ছঃখ্দারিদ্রোর নিস্পেবণে, সম্থান 

সম্ভতির কেশ।বলে।কনে-এবং সর্বোপরি স্বামীর ধবপ অবস্থা 

দর্নে আর স্থির থাকিতে পাঞ্িলেন ন1-ভুনুদ্তিত হইয়। নয়না- 
সাঁরে ধরাতণ আর্দ্র করিতে লাগিলেনু। 

এই সনয়ে কমলার ছুই কন্ত।_লীলাধতী ও মাধবা--তথায় 

উপস্থিত হইল। ল্গোষ্ঠা কন্ক। লাল(বতী যৌবনে পদার্পণ মাত্র 

করিয়।ছে, কনিষ্ঠ মাধবী কৌঘাধ্যের সীন! এখনও অভিক্ূম করে 

নাই। উভয়েই নিলগন্ন্দরী_দেবকন্য।সদূশ|। জননীকে ভৃপুষ্টে 

পতিতা দেখিনা লীল।বতী মাতার নন্তক ক্রোড়ে লহয়্া বসিল-- 
মাঁধবীকে সহর জল আনিতে বলিল। কমপা বোদন করিতে 

করিতে মুচ্ছিতা হইয়াছিলেন। মাধর্বাজপ আনিলে লীলাবতী 
সলিল সিঞ্চনে মাতঃর ঠৈভন্ক সম্পাদনে সমর্থ হইল। কমলা 

কিধিঃং ৰারি পাঁন করিনা যেন পুনক্জীবিতা হইলেন। তিনি 

উঠির। বসিলেন। কন্তাদ্বয়ের উৎকঠ1 দেখিষ্বা। বলিতে লাগিলেন-- 

“কিছুই নষ মা-আমি নুস্থ হইয়াছি, তবে শরীরটা বড়ই ছুর্বব 
বলিয়া! মনে হইতেছে ।” 

লীলা । “দাদা ও বীরেন্ছ্ অনেকক্ষণ খা সাহেবের শিক 

গিয়াছেন, এথনহ বোঁধ হয় তাহারা লুসংবাদ লইয়া ফিরির! 



পলা নী-লুচনা। 
শাল লী শত ক পপ সপ পপ আপ জল রো তা ০ পা পপ শপ রা চপ 

আমিবেন। নিশ্চয়ই ভীহারা সুসংবাদ আনিবেন। আপনি 
একটু দুগ্ধ পান করুন।” 

মাধবী অতি সত্বরতাঁসহকারে দুগ্ধ আনিল, কিন্তু কমলা 

কিছুতেই তাহা গান করিতে সম্ষ্ঠা হইলেন না। গৃহে সেই 

দুগ্ধটুকু ব্যতীত আর কোন আঁহাঙ্ক্যের সংস্থান ছিল ন1। স্বার্মীকে 

যে ছুগ্ধ পান করাইবার জঙন্ক কমর্ণ! ব্যন্ত হইয়াছিলেন-_-কমলা 

স্বয়ং কি তাহা প্রাণ থাকিতে পান করিতে পারেন? 

রিনি 

পা পপ সরা শ জ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ক 

ইন্তিহাপের এক অধ্যায়। 

পূর্বোক্ত প্রৌড ব্যক্তির নান ছর্গাদাস রায়। দেবীপুরে 

তাহার বাস। কিছু দিবস পূর্বে তাহার এর ষোর অভাব ছিপ 

না। ধনে মানে, জ্ঞানে €ণে তিনি ইংরেজ ও মুসলমান উভয়েরই, 
বিশেন প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ৃ 

মনর। যে সয়ের আখ্যাযিকা লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন 

কলিকাতার---ইংরেদ বাবসাস্থতে রাজাস্থাপনের ভিন্ছি প্রস্তত 

করিতেছিলেন। ন্বাব আলিবন্দি খাকে ইংরেজ যমের হায় 
ওয় করিতেন। আলিবদ্দি খার মৃত্যু হইরাছে _পিরাচ্ছুদ্দৌলা * 
সিংহাসনে আরোহন করিন্াছেন। শিরাজুদ্দোলর উপর 
ইংরেজের পূর্বাপর ক্রোধ ছিল। ইংরেজেন বিশ্বাস, ইংরেজ 

এতিহাসিকেরাও ইহা লিপিংদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঘে, আলিবপ্দি 

খ। কেবল সিরাজুদ্দৌলার কুপরামর্শে ইংরেজকে পীড়ন করি- 
তেন। ফরালী ও ইংরেজ সঙদ্ধে সিরাজদ্দৌপার ধারনা ছিল 
যে, পাশ্চাত্যশক্তি সুবিধা করিতে পারিলেই ভারতে প্রলয়েছি- 

পত্তি করিতে পারিবে। তিনি তাই পাঁকাত্য জাতির উপর সততই 
তীক্ষদৃষ্টি রাখিতেন। ইংরেঙ্গ বণিকের কাধ্যকলাপের সামান্ছ 
ংবাদ পধ্যস্ত যাহাতে ভাহার অগোচর ন| থাকে, তক্দন্ত তিনি 

সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। প্রথরবুদ্ধি ইংরেজ ইহা বুঝিতে পারিয়া 

তাহার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয্নাছিলেন। 

* নিরাভন্দেনহ প্রকতীনাষ চিরাগ, ডিন দেন অথাৎ এই্ব প্রগাপ। 



৮ পলাশী-হুচন! ৷ 

উভদ্ন শক্তির এবংবিব সংঘ সময়ে এই আধ্ারিকাবর্ণিত 

ঘটনার সথষ্টি হর। সেই সমরে ইংরেজ 9 ফরাসীতে যুদ্ধ উপস্থিত 

হইয়াছিল। ইংরেজ এই কুযোঙ্গে-করাপীর ভরে _কলি- 
কাতার ছুর্গের নংস্কারে বাপূত হন করাপীর হন্ত হইতে কুগী 

রক্ষা করিবার হেতু বাদে দুর্গের সংস্কীর/দি করিতে লাগিলেন। 
সিরাজ ইংরেজজকে সতত সন্দেহের ক্ষ অবলোকন করিতেন। 

. তিনি ইংরেজকে দুরগসংগ্কার করি বারংবার নিবেধ করেন। 

₹ংরেজ তাহাতে কর্ণপাত কমিলেন ) | কাজেই চতুরঙ্গ সেনা-সহ 
পিরাজ ইংরেজের কলিকা তাস্থ দুর্গ মা ক্রমণীর্ঘষ্ গ্রপর হন। 

দুর্গাদাস বাবু র।জা উগিচাদের অবীনে কাণ্য করিতেন। 

ইংরেজ মে সময়ে এদেশ হহীতে খে পশ্যসন্ভার ক্রুদ্ধ করিন! 

স্বদেশে প্রেরণ করিতেন, তাহ।র অধিকাংশ উমিচাবের সাহায্যে 
জ্রীত হইত। ক্রেত। ও বিক্রেতার মধাবন্তী লোক হইয়া শুদ্ধ 
উমিষাদ যে ধনোপাক্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, হগাদান 
বাবুও অনেক অর্থ সঞ্চর করিয়।ছিলেন। পিরাছদ্দৌল! ছুর্গ- 
দাস বাবুর কথ জানিতেন। উমিটাদ ঘে ছুর্গাদাল বাবুর. গুণে 

বিশেষ বশীন্ভৃত, ছুগাদাসবাঁবুকে হন্তগত করিতে পারিলে বে 

বিশেষ উপকার হইবে, পিরাছুদ্দৌল! তাহা বুঝিতেন। কাজেই 
তিনি যুদ্ধারভের পুর্বে উমিঠাদের হার হুর্গাদান বাবুকেও 

হস্তগত করিতে অগ্লপ্রয্াসী হন নাই। ্ 
- ছর্গাদাস বাবু ইহাতে অত্যন্ত বিপন্ন হইরা| পড়েন। এক 

দিকে অন্রদদাতা, অপরদিকে রাজা। ধর্দতঃ তিনি কাহার 
বিরুদ্ধাটরণ করিতে পারেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া তিনি 

এই ব্যপারে নিলিপ্ থাকিতে প্রয়ানী হন। নুললমানেরা! তাহা. 



ইতিহাসের এক অধ্যায় ৯ 

বুঝিলেন না -তাহার দুর্গাদাস বাবুকে তীহাপ্দিগের শক্রু বলিয়া 

মনে করিলেন। শুস্ধ বে ছুর্গাদাস বাবুর অনুষ্টে এইরূপ ঘটটয়া- 
ছিল, তাহ! নহে--উমিচাদও নবাবের ক্লোধাগ্নি হইতে পরিজ্রাণ 

পান নাই। 
এই আখ্যারিকাঁয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাদের ভাগোর 

সহিত হারান বাবুর ভাগা কিয়ংপরিমাণে বিজড়িত ছিল 

বলিয়া আমরা উদ্দিটাদের সগঞ্জে এতিহাসিক তের সামান্ত 

অবতারণা এস্থানে না করিয়া! গাঁকিতে পারিলাম না। উমি- 
চাদকে ইংরেজ হতিহ[সবেত্তারা খন, কপটা বলিয়া উল্লেখ 

করিয়াছেন। যাহারা হতিহাস আঅনবগত, তাহ|রা উমিচাদকে 

বাঞ্কালী বলিয়! নিদ্দেশ করেন। কিন্ছু উমঠাদ প্রকতপঞ্গে 

বাঙ্গালী ছিলেন না, কাশ্মীরবাসী ছিলেন। তাহারা ছুই সঙহ্বোদর-- 

উমিগাদ ও দ্বীপঠাদ--বঙ্গে ধনোপাজ্জন ও বসবাস করিরা বিশেদ 

খ্যাতি লাভ করিঘাহিলেন। নাব আপিবদ্দি ধর বাঞ্জহ- 

কালে উমিগাদ ননাবকে অনপমরে গনদান করিতেন এবং 'ঙ্গান্ঠ 

রূপে সাহাধ্য করিতেন। উমিগাদ আলিবন্দি খার প্রিন্বপান্র 

ছিলেন। 

আলিবদ্দি খাঁর সময়েও ইংরেজ বশিকবেশে বঙ্গে অবস্থান 

করিতেছিন্রেন। আলিবর্দি খার দৌহিত্র সিরাদ্দদ্দোলার এই 
বণিক ইংরেজদলের প্রতি বিশেৰ বিদ্বেষ ছিল। ইংবেঞ্স 

ইতিহালবেত্তারা যাঁহাঁই বলুন, পিরাঁজদ্দৌলার বিশ্বাদ ছিল, 

তিনি ইংরেঞ্কে চিনিয়াছেন, ইংরেজ "স্চ" হইয়] প্রবেশ করিয়া 

“কাল” হইয়া বাহির হইবে। বঙ্গ। বিহার, উড়িব্যার মধ্যে 

ইংরেজের প্রতিষ্ঠা গতিপন্জি যাহাতে বৃদ্ধি না পার,লিরান্ুদ্দৌলার 



১০ ৃ পল শী-সুচন্|। 

তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি মাতামহ "আ৷লিনদ্দি খাকে৪ 

এলছদ্দে। সদাসর্বদ। সতর্ক করিগা দিতেন। শ্চতব ইংরেজের 

ইহা বুঝিতে বাকী ছিল না। কাছেই প্রথম।বধি সিবাজদ্দৌগা 

তাহাপধিগেব বিব-নয়লে পতিত হইয়।ছিলেন। 

উম্চিণদের প্রতি নবাবের বিশেদ শ্নগ্তগ্রহ সন্ধর্শন করিয় 

ইংরেজ অনেক সময়ে উমি্াদেব “সাহাঘা প্রার্থী হইতেন। 
উমিঠাঁদের চে্টাতেও ইংরেজ ৬ সময়ে অনেক বিষযে 
রুতকার্য্য হইতেন। 

আমদিগের বর্ণিত আগ্য।ণিকার রে কাব রাজা রাজ- 

বল্লভ তাঁহার পৃ কৃষ্ণনাসকে ধনবার্িপহ কশিকাভায় প্রেবণ 

করিয়াছিলেন। ইংবেঞ্জ নীতিগ/সিকের। বলেন, নবাব পিবাজ 
দোলা! ডক] নু$নের জনা উদমোগ করিদতছিপেন, ইহ। জানিতে 

পারিয়। রাঙ্গবন্পভ তাহ।ব প্রিরপুন্র কুষ্ণদ।নকে বিপুশ ধনাদিনহ 

কলিকাতা ইংরেজের মাশ্রষে প্রেরণ করেন। নবাব সিবাঙ্গ- 

দোলা ইহাতে অবিকতণ জ্রদ্ধ হন, কৃষঃদাসকে মুর্শিদাবাদে 

পাঠাইবর নিমিত্ত তিনি ইংরেজকে মম প্রদান করেন। জীহাব। 

'অ।তিথ্য ব্রতে জলাগলি প্রদান করত কি করিয়! কুষ্*দীসকে 

মুর্শিধাবাদে পাঠাইবেন. ইহা দিব।জ্দ্দোলাকে লিবিয়া পাঠান। 

কষ্দাস উমিঠ।দের বাটাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

ইংরছেব এই স্পর্জায় পিরাহুদ্দোলাব ক্রোধেব আর পরি- 
সীম। ধহিল না। তিনি ইংরেঞ্কে বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিবাব 

জন্ত সচেষ্ট হইলেন। পূর্বের এ: ইতিহাসটুহ অবগত হইতে না 
পারিলে আমাদিগের আখ্যারিকার ঘটনাবলী সম্যকরূপে হাদয়ঙ্গম 

করিতে পার! যাইবে না বলিয়া আব! ইহার উল্লেখ করিলাম । 



ততীয় টিটি | 
সস ত টিপি ইউ উউইএউিকা ড় চি সপ পা উর 

নদীতটে। 

দেবীপুর একখানি গণুগ্রান, মুনগমান অপেক্ষ। হিন্দুর বাস 

এখানে অধিক | রেশমো বার্সার দেবীপুরের অনেক লোকে 

করিয়া থাকে । সুতরাং অধিবাসীধিগকে মাক অনচ্ছলতার 

মুখ প্রায়শ:ং দেখিতে হয় না। ইংরেজ বণিক এদেশ হইতে 
রেশনী বগ্ধারি বিশাতে' প্রেরণ করিম্বা থাকেন। ছর্গাদাস রা 
গ্রামের জনীদার! তিনি দনাদাঞ্ষিণ্য প্রইঁতি সদগুণাবলীতে 

ভুবিত, কাজেই প্রজার তাহার একাস্তি নশীভৃত ও অন্্রক্ত । 

উনিঠানে মর্যস্থতার ইংবেজের| দেবীপুর হইতে অনেক টাকার 
পইবগ্রাদি ক্রয় করিয়া থাঁকেন। উধিঠাৰ আবার হুর্াদাসের 
সাহায্যে নধাস্থতার কার্ম। করিয়া থাকেন। 

শাস্ত্রে কথিত আছে, বেনন দেবতা, তেখনই বাহন হইয! 
থাকে। সিরাজুদ্দোল।র প্রবল ইংরেজবিছ্বেদানল প্রজলিত 
করিবার উপযুক্ষ পাত্রের ভাব ছিল না। ভাঁহার পাত্র 

মিত্র, সভালনগণ, প্রায় মকলেই ইংরেজের নিন্দা করিত। 

করিম খ| নামক জনৈক যুবক ইহাদিগের অন্তম ছিল। করিম খ। 

দেপিতত রূপবান পরুন. বুদ্ধিমান, বিদ্বান্। করিম মিরাজের 

পরমাস্্রীয়। করিনের বলবীর্য্যের পরিঠয় সিরাঙ্জুদদৌলা কয়েক 
বার পাইগ়্াছিলেন। এই করিমই ছুর্ণাদাসের সর্ধনাশের মূল । 

দুর্গাদাল রায় উন্মনের সায় বাট হইতে নি্মান্ত হইয়। জারুবী 
তীরে গমন করিলেন।, দেবীপুরের পাদদেশ বিধৌত করত 



১২ পলাশী-হুচন1। 

টি [রী . প্রধাবিত। অনন্ত বীচিশ[লিনী, 1888 জহ্ 

বক্ষে ধারণ করিয়া পারার ৃ গমন ৮১৪৬৮ তীরে 

ঘন বিটপীরঞ্ি উন্নত মস্তরকে দ€়িনান, বাছুনিঃস্বনে পরের 

আলোড়নে যেন পৈশাচিক ভাবা তাহারা পরম্পরে কথোপ- 

কথন করিতেছে। আবার নদীর ঝুকনুন্বর, ৫ সেই শব্দে মিশিত 
হইয়া এক অপুর শঙ্জের সমাবেশ কর্ঠিতেছে | গভীর! যামিনীতে 

সেই মনয্য-সমাগম-বিরহিত স্থানে, ই স্বর যে ভীতিউ২পাদক, 

তাহা বল! বাল্য । কিন্ধ ুরগাদাট রাঁয়ের তংপ্রতি ভ্রক্ষেপ 

নাই। তিনি বাহাজানহীনের গায় নদী সৈকতাভিনুখে ছুটলেন। 
আকাশে চন্দ্রের উদয় হঘ নাই। নীলনভে।মগ্ুলে মনগ্ত 

তারকাশ্রেমী বিরাঞ্জিত। একের গর একটা, আবার একটী. 

এইন্ধপে অগণ্য তারক! সেই নৈশান্ধকাঁর বিনাশের জন ঘেন 
প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে । এক চন্ছে মে তমঃ নাশ করে, লঙ্ষ 

লক্ষ তারাতে তাহা করিতে পারে ন।। তারক।মগ্ডলীর এই 

অনর্থক চেষ্টা দেখিয়। ধরিত্রী শ্ন্দরী যেন বিক্ধপচ্ছলে কত কথাই 
বলিতে লাগিলেন। যে নক্ষত্রের অভিনান বেশী-সে পৃথিবীর 

বিদ্রপ-বাঁ? সহ করিতে পাধিল না, বল তাগ করির! পৃথিবীর 

পায়ে পড়িবার জন্ঠ বিমান হইতে খসিয়। পড়িল। হয়। আশা 
কি কথন পূর্ণ হয়ঃ অনন্ত কোটী গ্রহাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ ছিন্ন 
কবিরা নক্ষত্র মহাঁশয় অভীপ্সিত ফল লাভ করিতে পারিলেন না-_ 

ভূতলে পতিত হইবার বামনা তিরোহিত হইল। স্বধন্মত্যাগী, 
শ্বজাতিদোহীর পরিণাম এইবপই হইয়া থাকে। | 

_. ছুর্থীদাস রায় যখন ডাহ্বীতীরে উপনীত হইলেন, তখন 



নদীতটে। ৯৩ 

ভীহার হাহ ঠৈ৬ বিলুজপ্রার হ্ইরাছিল-স্পূর্বে হলিয়াছি  নদী- 
ধলন্পৃ্ট শীতল সমীয়গ সাহার উফ কপোল স্পর্শ করিল।। বিশুদ্ধ, 
সদন সপিগসেবিত পবন হিয়ীধে হর্ঘাদাস রায়ের উফ মনি 

রি শীকাম হইল । ভিনি বীক্ষে যে বেলাভুদিতে পাঁদচাযণ! 
করি লেদ। তাহা পার্থ দিনা পুরা কুছুর কর্কশ যব করিতে 

তিনি চিন্তা করিতে করিতে স্বগত বলিতে লাগিলেন)“হায় | আমি কেন 
এই পুগাল কুযুর হইলাম না? ইচারাও সুখী । কত পাপ করিয়াছি, 
তাই রুগ্বান আনাকে এইরূপ শান্তি প্রদান করিয়াছেন। ধন জন, মান 
গরম কিছুরই আমার অভাব ছিল ন1। আমা ভীর্যা। রূপে লক্ষী গুদে 
স্রস্থী। আনার পুর কল্পার! রপে গুণে অভুলনীয়। আমার সব ছিল 

স্পকিন্ঠ সবই গেল! বেন গেল--কে খায় গেল-"তাহা। যেন স্প্পবং 
নে গড়িডেছে। একদিন থে পুন্গী আন্মীয় হবজন, দাস দাসী প্রভৃতির 
কোলাহলে নুখরিত হইত--এখন তাহা জনশূন্তপ্রায় হইয়াছে 
আগার ফির খাব ছিল? বিদ্ত পাপিষ্ঠ বিন আমার সর্ধনাণ 
সাধন করিল। আছি উপারর্ীন, শঙ্গম--তাই গ্রতিশোধ এহণ করিতে 
পারিলায না । পাও আমার সর্ধনাশ সাধনে সসুস্তত হইয়াছে- 

জামার সর্যন্থ গ্রহণ করিয়াছে.স্তাহাতেও তাহার ভৃণ্ডি হয় নাই। 
আবায-স্দাবার-স্যলিতে বঞ্িতে ভুর্গাগাসেয চক্ষুং হইতে অগ্িশ্ভুলিক 
ইহিগত হইতে পাগল, বজ গুরিখে তিনি নিজের পালে নিজেই 
আাদ্বাত করিলেন । . , 

অই সঙয়ে এক ছায়ামৃর্কি হায় গম্চাতে জানি) দঙায়দান 

হই্স। 8 কি ভূত, গে, পিলাচ না. দানধ 1 নভুযা! গভীয় দিশীখে ্ 

. স্পসেই ধানপৃ্ ভয়াবহ বাসে র্যা চু্গাগাসের পশ্চারবরী কে: 
হ 



১৪ পলাশীন্কুচনা । 
এ এস ০০ পন আপ সো লি জজ 

হইবে? একি করিসের গুপ্তচর? নরাধম কি ছুর্গাদীসের সর্ব 
হরণ করিয়াও নিবৃদ্ধ হয় নাই--এক্খণে আবার সাহার প্রাণনীশার্থ 
গুগ হত্যাকারীকে পাঠাইয়াছে? : 

ছুর্গাদাস রায় আপন এনে করিতেছিলেন £ কেহ যে 

ঠীহার অন্গবর্তী হইপাছে, তিনি ত়!। জানিতেন না। হুূর্ণাদাস 
আকাশ-পাতাল” ভাবিতেছিলেন । এক একবার মনে করিতেছিলেন, 

সর্ধপাঙকণ্বিনাশিনী গুধদা, মোক্ষদা গর্ডে দেহ বিসর্জান 

করিয়া: সকল হুঃখের' অবসান কমিবেনা।  ছুর্গীধাস ইহাই করিবেন, 
স্থির করিলেন। ধিনি অড়ল ধন,সম্্ত্তর অধিকারী হইয়া শক 
কৌশলে পথের ভিথারী হইয়াছেন-+যিনি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও 
সর্বন্থাস্ত ইইয়াও শত্র-দমনে অসমর্থ, বিমি চক্ষেব সন্ুখে স্ত্রী পুরা" 

দিল জাতিকুল নাশ এবং এমন কি অনশনে গ্রাণত্যাগের ভীষণ চিত্র 
কল্পনা-নেতরে দেখিতে পাইতেছিলেন, তিনি যে উদ্মন্তবৎ আত্মহত্যা! 
সাধনে তৎগব হইবেন, বিশ্বয়ের বিষয় কি? যেমৃতু]ুর বিভীষিকায় 
গোকে শিহরিয়! উঠে, কাগে তাহাই আবার বরণীয় হইয়! থাকে। 

চর্গানাস রায়ের তাহাই হইয়াছে । তিনি আীবনভ্যাগে কতগন্ব় 
হইয়। "মাগো? বলিয়! যেমন জহুবীসলিলে আয্ম-বিসঙ্জান করিতে 

ধাঁইবেন, অমনি দৃঁ় সুখঠিতে পশ্চান্ছিক হইতে কে তীহার হতধারগ 
করিলেন । হুর্গাদীস দেখিঙগেন, জটাকুটটধারী, গৈরিক বসনপরিহিষ্ত, 

গলাটে মিপুও কশোভিত এফ দীর্থাকার মহাপুরুষ । দেখিয়া হূর্গাদাস 
ভাবিগেদস্সগ্থঃং ভূতভাবন শুগবাঁন কি তাহায় স্মক্ষে ঘণ্তায়মান ? 
ভুর্গাধাস সবিপ্মযে। সসম্রমে তাহার টষণে বিলুষ্ঠিত হইলেন । 

মহাপুরুষ বলিলেন “বৎস ! আত্মহত্যা অহাপাপ। যদি এমন বুধিতে 

পাদ থে, মা হইলে আৰ জন্মিতে হইবে লা--বর্তনান হাখের অপেক্ষা 



নীভটে।. . রি 
স্পা পপি 

অধিকতর ছা তে হুইবে না--এ স্বীবনাধসানের সহিত পার্থিব 
সকল: সম্পর্ক খুটি! যাইবে, ুনর্দক্মোর আর সস্ভাবন থাকিবে নাঁ-- 
তাহা হইণে মুহা স্বাংণে বাঞনীয় হইতে পরে । কিন্তু তাঁহা যদি 
না হর-্যদি এমন হয় যে, মানুষ যেরূপ মনের অবস্থায় ইহধাধ ত্যাগ. 

করে, পরজন্মে ত্জপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ফলভোসী হয়, ভাঁহা 
' হইলে তোমার বর্তমান অবস্থায় আধ্ম-হহ্যায় লাভ কি? কর্শা করিতে 
আলিয়াছ, কর্দা করিয়া! যাও, কর্ধফল প্রত্যাশী হইও না । ভগযানেয় 
চরণে বর্শাফল অর্পণ করিযু! কর্মবীরের স্যায় কার্ধযা করাই মনুষ্যের 
উচিতত। যাও বৎস, গৃষ্ঠে গ্রত্যাগমন কর-্সাবার সমক়সতে 
দেখ করিঝ। | 

হ্যাদাস সস্জরমে বলিলেন, “আপনি দেব কি মানব, তাঁহা জানি- 
না। তবে. ধিনিই হউন্, যখন প্রসন্ন হইয়া দর্শনদানে রতার্থ 
করিমাছেন, তখন এই: হূর্ষিসহ জীবন-তাঁর বহন করা সম্বন্ধে ছুই. 
একটা কথা বলিতে চাছি। -প্রগল্ভা মার্জান| রিধেন। 

শ্নৃভুুর পর. মছুষোর কি. হয়, কেহ. বলিতে পারেস্না । যদি 

পুলই হয়, ত্বীকার করা যাঁয়, তাহ! হইলেও সে ওল এরাপ. 

ভুঃখভারাক্রান্ত যে হইবে, তাহারই বাঁ স্থিরত.কি?. পরতো -€ 
বনণায় দিবানিশি ছটফট করিতেছি, চিতা পেকগাও সা 
যে. চি্কাগি অহনিশ আমাকে দ্ধ করিতেছে, তাহ বরণনাতীভ। 

 সহিকতারও. একটা সীম! আছে। আমি সেই. সীমান্ত. ছাড়াইয়ছি) 
তাই পাপবারিনী- জাহুনী-বক্ষে জীবন: হিস কিছ সফল রা 
“ইক ডি লূতে উদ্চত হইয়াছিতীগ, 7 5 

ক : ্রথচাষী অতি কোমল, অবাক রে বিগ * প্রথস |. 
. আব যখন: গ্রীক হর, তখন বার্তর্যজানহারা হইয়া খাকে। : এই 



৯৬ পলাশী-হচলা 

জগত করার কুচিত, কষ্ট ॥ কর্প অনন্ত, অবিনাশী । সেই কাধা- 

গৃ্ধলে আবদ্ধ হইয়। জীবসমূহ নিরন্তর গুরিজাম্যমান হইয়া! বহিষ্াছে । 

তুদি ও আমি সকলেই এই নিয়মের কীধীন, ইহার ব্যতিক্রম কুজাপি 

ঘটা থাকে না। কার্য অক্ছেততঁ বলিাই জীবাস্মার নির্বাণ 
জসন্তব। যাহার নির্বাণ নাই গ%ঁহার গতাগতি অপরিহার্য 

অবন্টভাবী। সুতরাং পুনর্জক্ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
ধদি পুনর্পন্ম ন! থাকিত, তাহ! হষ্ত্ীলপ জীবজগতে এরূপ শ্রেণী 

বিভ্তাগ পরিলক্ষিত হইত না, স সমপ্রেনীসথ হইয়া! থাকিত। 

কেহ ধনী, কেহ নিধন, কেহ বুখীঠ কেই দুঃখী হয় কিসের জন্য ? 

আঙ্গি করিম খা অত্যাচারী এবং ভুমি মিগৃহীত পণবীন্থু হইয়াছ কেন ? 
সু্ধ ইহাই কেন, একই অবস্থাপক্ন বিষ্টি লোকের মাননিক 'ভাবাস্তর 
ঘটে কিসে জন্ত? ছুই জন সমাধস্থাপন্ন বাকির মধ্যে একজনকে 
দেখিবে আয্মপ্রলাদে বিভোর, অন্তে আম-প্রসাদবিহনে 'বিমর্ধ। 
কৃতরাং ঘেমন কর্মফল মানিতে হয়--কর্খের অনভ্ত লনা স্বীকার, 

করিতে হয, তেমনই জন্মান্তয়ের কথাও শ্বীকার না করিয়া উপায় 

নাই। তুমি এ জঙ্গের হুঃখে অস্থির হইয়া আত্মহত্যা সাধনে অগ্রসর 
. হইমছিলে, ইহাতে কি বুদ্ধি-্ংশত] সপ্রমাণ হইতেছে ন11? পুনর্জনে 

কঠোর জঠোর-যস্ত্রণ। সহিতে ত হইবেই, তাহারওপর আঙীবন কর্দফল 
ভোগ করিতে হইবে। শ্বীকার করিলাম, তোমার হুঃধ রেশ অত্যন্ত 

অধিক, সহ । কিন্তু ওৎগ্রতিকাঁরে হতবান না হইয়া, আব্ধীমু স্বজন, 

শ্রী গুজাদি সকলকে শোষসাগরে নিমম কৰিয়া মহাপাগে লিখ হওয়া 
তোমার কটা বুদ্ধিমানের কি কর্থব্য ? বস | আশ্বও হও। চিদিন 
কখন মান যার না। দুখ আখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হইয়া থাকে । 
জগতে একেখ বিলোপে £সভের অভ্ভুযুদন্ধ হয়। স্থির বর্ধব্ 



নদীতটে। ১৭ 
এপি ০ বা সব আত পারা এপ পপ উপ শসা? অপার 

পালন কর, ফলপ্রত্যাশী হইও না। অনৃষ্ট ও পুরুষকারে এই 
মাত্র প্রভেদ । যাহা শত চেষ্ট] করিয়াও লাভ করা যায় না, শহাই 
অনৃষ্টসাপেক্ষ বলিয়া গণ্য । যাহা আম্মাসলভ্য, তাহাই পুরুষকারের 
ফল। এই নিমিম্তই আর্ধ্যক্জষিগণ পুরুষকাবের প্রশংসা কৰিয়া 
গিয়াছেন। যে মানু পুরুষকারবিহীন, সে জড় পদার্থ সমতুল্য । 
যাহা কর্তব্য, তাহা অবিচলিত ভাবেই সাধনীয়। তবে ফলপ্রত্যাশী 

হইয়! কর্মে গরবৃত্ত হওয়। উচিত নহে । কারণ সকল কা্্যই চেষ্টা- 

সাধ্য নহে। আশ কুরিয়া যাহা কর! যায়, যদি তাহাতে অক্কৃতকার্য্য 

হওয়া! যায়, তাহা হইলে আশাভদ্গজনিত চুঃখের উৎপত্তি হইয়! 

থাকে । আশাভঙ্গের নানই দুঃখ । যেখানে ফলাশা নাই, সেখানে 
£খও নাই । তাই মনিষিগণ কর্মফল শ্রীকফে সমপণ করিবার জন্তু 

তূয়োতুয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। ধারচিত্তে কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হও, 
ইহাই আমার অনুরোধ |” 

মহাপুরুম এই কথ! কিয়া অন্তর্ধীন হইগেন-ঘেন অন্ধকারে 

মিশাইয়া গেলেন | ছূর্দ দাস রায় চকিতনেতরে দার্ধাকার মচাপুরুষের 

দিকে চাহিয়া রহিলেন। 



চতুর্থ পরিস্ছেদ। 
রগ টি আল 

মুর্শিদাবাদ । 
পাঠক! বঙ্গবিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদে একবার 

বাইতে হইবে। নবাব আলিবর্দি গ্ীর মৃত্যুর পর সিরাজুদৌ্লীর 

রাজত্ব সময়ে ত্রিণিবগাঞ্জিত মূর্শির্াবাদেক্ শোভ! বর্ণনা করা আমাদিগের 

মাধ্যাতীত। সিরাজুন্দোল। স্বনামের: সার্থকতী সম্পাদনার্থ মুর্শিদা- 
বাদকে বোন হয় শ্রশ্্ধয-প্রবীপ করিরাছিলেন । যৌবনের বিলাম-বিভ্রম, 
শ্বর্ধয-গরিমা, কামিনী-কাঞ্চনাহবাগ, সুসলমনি নবাবন্ুলভ সুখলিগ্না 
ও নিজের এশ্ব্ধ্/-প্রদর্শনেন্ছ। সিরান্কুদৌপ্ল!চরিত্রে অভাব ছিল না। 

সুতরাং তাহার শাসন সময়ে মুর্শিবাবাদের সৌনার্যয যে অলৌকিক 

ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । যাহারা ইদানীং মুশিদ।বাদেছ হতশ্রী, 

অরগ্যাশীপরিবৃত ক্ষুদ্রাবয়ব দেখিয়া! পৃর্ধবসমৃক্ধি সমন্ধে কোনবূপ ধারণা 
করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের নিমিন্ত আমর! এতিহাদিক তত্ব উদ্ধৃত 
ন। করিয়! থাকিতে পারিলাম না! । * 

যে মুর্শিদাবাদে অহোরাত্র আমোদলহরী প্রবাহিত হইত, সে 

মুর্শিনাবাদ আজি নীরব কেন? রবাব, বীণা, মুরজ মুরলীর 

মধুর-ধবছি শ্রুতিগোচর হইতেছে না কেন? বংশী, সেতার, এসরাজ 
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সুর্শিবাবাদ। ৯৯ 
পপ ৬ কাটল চা 

সারেন্ব, তবল। রনুতির মনঃগ্রাণহারী এবং মৃদঙ্গের গুরশস্তীয় শষ 
আর শুনিতে পাওয়। যাইতেছে না কেন ? নর্তকীদিগের হাবভাবময়" 

বৃত্যপমু্নত হপুরনিকণ ও মপুর-ক্-বিনিঃস্থত সুর্লহরী আর কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিতেছে না কেন) রজনী সমাগমে যে মুর্শিদাবাদ 

বিসাসের নিকেতন হইত, যেখাঁনে আমোদ-প্রমোদের আোত ছুটিত। 

সেথানে আধ উংকা, চিন্ত। বিদ্বামান কেন? সে আনন্বধবনি- 

বুখরিত নগরী আরজ নীরধ-নিষ্পন কেন? 

দিরাছুদ্দৌল। আঙিনৃহ্যগীতে মন্ত নহেন--কতিপয় বিশ্বস্ত ওমরাও 
লইয়া পরামর্শে ব্যস্ত । করিম ইহানিগের অন্ততম। সভা এইকপ 

কথোপকথন চলিতেছিল। 

(িরাজ,। ফিবিপিবের বড়ই ম্পদ্ধা বাড়িযাছে। আমার 

মজ্জাতে কলিকাতায় দুর্গ-সংস্কার করিয'ছে-আমার অমতে ক 
ব্ললভকে আশ্রন্থ দিদাছে, নিজেদের দোহাই দিয়া অন্ত লোক" 

দিগকেও বিলা শুক্ধে বাণিজ্ঞা করিতে ধিডেছে ।  ব্যবসাহত্ডে গরীব 

প্রস্গাদিগকে দারুণ অত্যাচারে নিগাড়িত কঠিতেছে। অথচ ইহা: 

নবারণকরে নিষেধ করিলে হাহ$ঠে কর্ণপাত করে না। আমর 

প্রেরিত হুতদয়কে পর্যন্ত লাঞ্চিত কৰিতে কুষ্ঠ বোধ করে নাই। 

ফিরিকিদের এ দেশ হইতে না! ভাঁড়াইলেই নছে। 

মহাতাবরায় । জাহাপনা যাহা বলিতেছেন, তাহার অন্ুমান্ত্র অতি" 

রত নহে। তবে ইহাও সাঁহানস।হের বিবেচ্য নহে কি যে, কলি- 

কাতা কুঠির প্রধান, কর্মচারী বখন হুর্গসংস্কার, দৃত-লাহনা ও শআন্তান্ত 
অপধাধের কথ! অন্বীকার করির|ছে, মথন বঙ্গেখরের অধীনতা সম্পূর্ণ" 

নূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তখন তাহাদিগের অপরাধ ক্রমার্হ? 
ইংরাঁজ নিরাঁছ বণিক জাতি, তাহাদিগের ঘারা দেশেষ অশেষ কল) 



টি পলাঁশী-সুচন! । 

সাধিত হইতেছে, নবাব বাহাদুরের রাঞজকোষে অঙ্গ ধারে ধনা" 
গম হইতেছে। 

বায়ছুর্নভ । সেঠগ্রবরের কথা. আমারও অন্থুমোধনীয়। 
ভয়ার্তকে আশ্বস্ত কর$ অধীনকে রক্ষা করা, মহাম্থভব নবাব বাহাহুরের 

কর্তব্য। ফিবিঙ্গি ছল চাতুর যাঁহাই :করুক না কেন, জাহাপনার 
ক্রকুটীভঙ্গিতে মখন ত্রস্ত হইছে, তখন ভ্ঠাহাদিগরের অপরাধ মার্মনা 
করিলে বঙ্গেস্বরের কোন ক্ষতিই হইবে নু 

সি। অনেক সহিয়াছি। বৃদ্ধ ? মার্মহের অন্তিম শব্যার 

উপদেশ-বাণী প্রতিনিয়তই আমার কর্গ-পটাহে আঘাঁত করিতেছে । 

তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, “ইযুরোপীও বণিকদিগের শক্তি বৃদ্ধি 

হইতেছে, ততগ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও । আমি আর কয়েক দিবস জীবিত 
থাকিলে ইয়ুরোপীঘ বণিকদিগের শক্তি নাঁশ হ্বয়ংই করিতাম। আমার 

আর সে সাধ্য নাই, অস্তিমকাল উপস্থিত; এখন তোমাকেই এই গুরু 

তর কার্য করিতে হইবে। সমুদয় ইযুরোপীর বর্ণিককে এককালে 
পদানত করিতে চেষ্টা করিও না। ইংহ্রেজদিগেরই সমধিক ক্ষমতা] 

বৃদ্ধি হইয়াছে, তা হাদিগকেই সর্বাগ্রে দমন করিও । ইরেজ বণিককে 
কোনক্রমেই হৃর্গনিম্্াণ বা ছুর্গাদি সংস্কার অথব। সৈম্ক সংখ্যা বৃদ্ধি 

করিতে ।দিও না। যদি দাও, তাহা হইলে স্থির জানিও, এ রাজ্য 

তোমার হ্তচ্যুত হইবে ।” হৃদ্ধের বাক্য অবহেলা করিলে যে সু 
গ্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, তাহ! নহে, আমার সম্যক ক্ষতিও হইবে। 

ক। সাঁহীনসাহের বাক্য গ্রতি বর্ণে সত্য । ইংরেজের স্পর্ধার 

সীমা নাই। দে দিবস কাশিমবাজ1রের কুঠির অধাক্ষ ওয়টিস্ দস্তে তৃণ 
করিস মুটলেখ: লিখিয়া দিল। বাঙ্গাগার নবাব যনি সে ক্ষেত্রে বিশেষ 
গহিষুভীয় পরিচয় লা দিতেন, আব্ম-সংহম ও ধীরতার পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন 
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না করিতেন, ভাহী হইলে ইংরেজ-শোঁণিতে ফাশিমবাজার কু্ঠি ধঞ্জিত 
হইত। নবাব বাহারের আদেশ অবহেলা করিয়] কুঠির ফিযিঙিয়! 
. জীহাপনার বিরুদ্ধে অন্ত্রধরণ করিতেও ভীত হয় নাই, অথচ স্থীয় 
অভুলনী ওঁা্য ওপে নবাব বাহাদুর তাহাদিগকে ক্ষমা! করেন,-- 
ফেবগ সুচলেখা লিখাইয়া লইয়াই অব্যাহতি প্রধান করেন। ইংরেজ 
প্রতিক্রতি-ঙ্গ পাপে লিগ হইয়াছে। অঙ্গীকার পন্দেও কলিকাতা 

কুঠির ইংরেজ বগিকের! -প্রতিজ্তি রক্ষায় অগ্রসর ন! হইয়া বয়ং, 
ভঙ্গ করিতে বহপরিকর হইয়াছে। ইহার সমুচিত শাস্তি গ্রদান 
অবস্ত বর্তব্য।. | 

সি।. করিমের কথা সকলেই গুনিবেন | কেহ কি উহার 
প্রতিবাদ করিতে পাবেন 7 

 ক। জাহাপনা বান্দার মনে হয়, রাজবণতের গু কৃষ্ণবঙ্গত এবং 
উঠা ইংরেজের সাহা করিতেছে, নতুবা ইংরেজ কখনই এরপ ধষ্ট- 
তার পরিচয় গরদান করিতে সহমী হইত ন!। পাপি্ উমিচাদের দক্ষিণ 

বাহ্বরপ হুর্গাদাল থাম এখনও রাজধ|নীর সমণ্ড সংবাদ উমিচাদের 

কর্ণগোচর করে, একপও শুনিযাছি । আমার বিষেটনায়, সাহান- 

সাহ যেক্কপ হর্গাদান রায়ের সর্বান্থ বাজেয়াণ্ড কৰিয় শান্তি গ্রদান 

 ফরিযাছেন, উমিটাদকেও ত্র দণ্ডিত করুন হুর্গাধাসকে বর্নমান 
সঘাচঃণের লিখিত কারারুদ্ধ করা কর্তব্য ছে কি? 
লি. লাঁ। লা, তাহা হইবে না .উনিঠাদ র্বঙ্পকে অতিথি- | 
টপ নাশ্রয় দিলেও তাঁহাকে আমি শত্রু বিবেচনা করি না। বুগ্ধ 
জআনিবা্ছ খর সদয় হইতে আমি তাঁহাকে জানি ॥ নে অতুল শ্ধ্য- | 

শালী ও আামাধিগের অম্গত। এন্প চান সহসা, শরপ্হাা 
যাকেনিমতেই উচিত নহে: রা 7 
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ক। খোদাবদ এভ্তাঁকী মাফ করিয়েন। জমি উমিঠাদকো 
পথেয় ভিথায়ী করিতে বাল না॥ বে লোকটাকে হাতে রাখা' 

 উচিত। আমার নিবেন, আমরা কলিকাতা আজ্রমণ করিতে বাইলে 
গাছে সে প্রফাষ্টভাঁষে ইংরেজের পক্ষাবলনু বরে, এই নিমিত্ত তাঁহার 

. জাত! দীপঠাদকে আাবরু করিয়া বাখিলে ভাঙা হয়। 

পি। এ পরামর্শ মনা নাহ। অগ্থই উীঘটাদের নিবট এই মর্ে 

 সংযার পাঠান হউক, সে যেন দীগটাদূকে মৃষ্ীদাবাদে পাঠাইয়। দেয় । 
ওময়াও। জাহাপনার আদেশমত এই সংবাদ প্রেরিত হইবে । 

মির্জাফর । আধীনের এক আরজ্ প্লীছে। বাঙ্গালা, বিহার, 

 কডিষ্যার নবাঁবেয বিরুদ্ধীচরণ জথব। ফনভিমতে কাঁধ করিলে 

ফিশিঙ্গিকে অবশ্তই দগুগ্রদান বর্তবা। কিন্ত ছদুর | এসথকে। 
একটু বিব্চনাপুর্বক কার্ধ্য করিলে বোধ হয় ভাল হয়। দাক্গিণাত্যে 

ইংয়াজের সহিত ফরাসীর প্রবল যু্ধ হইতেছে! বাঙ্গলায় ফয়াসীর 

বল এখনও ইংরেজের নিকট হতবল হয় নাই। ইংয়েজকে ধদি 
একাগ্তই দমন করিতে হণ, তাঁহা হইলে কণ্টক বায কণ্টকোথার 
করাই শ্রেয়ঠ । নধাবের বাহার! বিশ্বস্ত প্রা, তাহাদিগকে অকাধিণে 

দৃণ্ডিত বিয়া শত্রবৃদ্ধি করা উচিত কি? 
পি) সেলাপতি ! ফাধার কথ] বলিতেছেন? 

ছি। জাহীগনা । হুর্দাদাস রাছের কথাই বলিতেছি। চুর্দীদাস 
ধনী। নানী, জানী ও গুদী। তাহার ধনাগায পুর্ণ ছিলস্” তাহার 
 জোঁকহগও হম ছিল না। ঘাঁহার বাহুতে বল, ছয়ে তেজ আছে», 
থে সর্মজসপ্রিহ এবং এখ্যশালী, হিসুসমাজে যাহা থাতি 
শক হাথা ও, জীবে অকারণে পথের ভিখায়ী রিয়া 

৬ পালা ও রাড উর ১৯ বসার তিনি ও বনরারিনিলন 
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ক। (অস্তভাবে) সেনাপতি মৃহ।শয়ের কথার প্রতিবাদ করি, 

এক্ধপ ক্ষমতা ও সাহস মামার নাই । তবে অনুমতি করিলে এ দাস 
এ সত্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা! করে। 

সি। তোমার ব্ক্রবা কি? 

ক। খোদাবন্দ ! ধুষ্টত মাপ করিবেন। বার্ধকাপ্রবুক্ 

সেনাপতি মহোদয় সম্ভবতঃ ইংরেজকে ভয় করিতেছেন । লড়ুব। 

ভিনি মুূমেয় ইংরেজ দমনের নিমিত সুষে বাঙ্গালার সবাবকে হীন” 
কৌশগ অবলগ্ধন করিতে পরামর্শ দিবেন কেন? ফগাসীর সাহায্যে 
আমরা ইংরেজকে দমন করিব কেন? আমাদিগের বলবীর্ঘয কি একে 
বারে বিলুপ্ত হইয়াছে? তাহার পর হুর্গাদাস রায়ের কথ! । সেনা, 
গতি মহাশয় বোধ হয় হূর্গাদাল সারের সহিত পরিচিত নছেন! শতুষ! 
ভাহার চহুরতা। কৌশল ও যড়ঘস্ত্রাণির কথা পরিজ্ঞাত হইতেন। অধম 
ছুর্গানাসকে চিনে ৪ জানে । উংরেজের সহিত কা্যন্যতে আাহার 

বিশেষ ধনিষ্টতা আছে । যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিক্ছে, তাহাতে সে 

নথাবের পক্রগাচরণ কবিতে পশ্চাৎপদ্ নহে বলিয়! আনার বিশ্বাস। 
সি। এ সম্বন্ধে আপাততঃ বকৃবিতগডার প্রগ্জে।জন নাই | যাড? 

হইবার, হইয়াছে । ইংরেজ মনের পর হুর্গাদাসকে যদি নির্দোধ 

বুঝ! যায়, তাহা হইলে তখন তৎসন্বন্ধে বথাবিহিত করা যাইবে । 
ভরসা করি। সেনাপতি মহাশয় ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্্যান! করিবার 

অক সন্ধয় প্রস্তত হইবেন । ্ 

মিরাছুদ্দৌলার বাফ্যাবস(নে মকলেই নবাবকে নুশিরে আঅভিযাধন 

করিলেন । সে দিবসের অন্ত সভা গুদ হইল।। ইংরেছ অভিযানের 
জন সকলেই প্রস্তুত হতে লাগিলেন । 

গাঞারজগয়াজজাজ €+ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

টির 

শেষ সম্বর্খ। 

গহাগুরুধ চলিয়। ঘাইযার কিযৎ্্ণ পরবে মহাঁপুরুষেব কথা 

গাদাল বাঁযের নিকট সগবৎ প্রতীঘমান্্রইতে লাগিল। দুর্গাদীস বায় 

নানাক্সপ চিগ্ক। করিতে করিতে গৃহাতিস্খ 
প্রত্যাবর্তন করিতে লাগি- 

লেন। নতিদুরে তীহার ছুই পু ধা আঁ ও বীরেশ্্রর সহিত সাক্ষাৎ: 

হইল। তাহার! মুশিবাধাদে মীরজ্গাফঃখার নিকট গমন করিয়াছিল। 

মিযজাকর খ তুর্াদাসকে চিনিতেন। 
তিনি দুর্গাধাসের কথা শুনি 

অত্যন্ত বিলি হটগাছিলেন। যাহাতে নবাবের ঝোধানি নির্বাপিত 

হয়, তচুদেশ্যে দর্গাদাস জায় পুজয়কে মিরজাফর খার নিকট প্রেরণ . 

করিয়াছিলেন । হুর্গানাস স্বয়ং মুশি্দীবাদে কিছুতেই যাইতে পারি" 

লেন ন।। করিমের তথা সিরাকুদদৌলান্স উপর তাঁহ
ার বিজাতীয় ক্রোধ 

ন জী উদ হইয়াছিল। তাই ভিনি গুজযকে পাঠাইয়াছিলেন। 

পথে পি গুজে কোন কথ! হইল। বাটাতে আলিয়া সী ও 

ফড়ার সন্থুধে ছূর্নানাস জোপুজ ধীবেনকে বিজ্ঞাসা কয়িণেন, *তী 

সাহেখ তোমাদের হন করিয়াছিলেন কি?" রঃ 

বী। 2স্বের জটা হয় নাই। তিনি আমাদের বিপদের কথা 

'গুর্বেই অবগত হইয়াছিবেন। নহাবিকে মৃধা] যাহাতে আরা 
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হইগগ নাঁসে অজত্র ধারে কীদিতে লাগিল ; পরে বন কষ্টে অশ্র 

সংবরণ করিয়া বলি্-"করিম খাই আমাদিগের পক্তাচরণ 

করিতেছে :* 
করিম খার নাম হইবামাত্রই কমলা, লীলাবতী ও মাধবী শিহবিয়া 

উঠিলেন। ছূর্গাদাস দত্তদ্ধারা ওষ্ঠ নিষ্পীড়ন করিতে করিতে বজমুষ্টিতে 
কোধস্থিত আদি ধারণ করিলেন। তাহার সেই ভাব সন্দশন করিয়া 

সকলেই ভীত হইল--কমল| সত্বর তাহার হন্তধারণ করিলেন। 
হায় হূর্গীদাস ! বৈরনির্্যাঙ্তনে এত ব্যাঘাত ? 

প্রথম ভাবাবেগ প্রশমিত হইবার পর ছুর্গাদাস প্ররুতিষ্থ হইলেন। 

পুত্র কলত্রাদির গ্রাঁসাচ্ছা্নের যে আর (কান উপায় নাই, তাহা চিন্ত] 

কারগ্রাই তিনি ব্যাকুল হইলেন । দেখীপুরে কে না তাহার নিকট 
উপকৃত? কিন্ত তিনি কিকাহারও নিকট প্রভাপকারপ্রার্থী হইতে 

পারেন? তিনি কি কাহারও নিকট যাজ্র। করিতে পারেন? যিনি 

একদিন দেবীপুরের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন--ধাহাঁকে 

দেবীপুরের লোক দেবতা বলিয়া জান করে, তিনি কি ভিক্ষার ঝুলি 
স্কন্ধে করিয়া লোকের হ্থারে দণ্ডায়মান হইতে পারেন ? হিন্দুর এই 
আস্মসন্মন-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থা” 

বিশেষে রাজমুকুটধারী পর্ণকুটারবাসী হইতে পারেন; কিন্তু পাশ্চাত্য 

বেশৈর লোকের ন্যাম হিন্দু মান-সন্ত্রন কিংবা বংশ-মর্্যাদাকে জলাঞ্ি 

দিয়া ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিতে পারেন না। হিন্দু বলেন প্যাক্ 

প্রাণ, থাক্ মান।” 

দুর্গাদাস বাঁক পুত্র কন্তাকে গৃহান্তরে শযনন করিতে যাইতে 

হলিলেন। তাহার! প্রস্থান করিলে কমলা গ্রেমপুর্ণ অথচ ভক্তি” 

গর্গর স্বরে বলিলেন, প্কণয়হ ! সমস্ত রাত্রি কি অনাহারে, 



১৬ পলা দী-হচনা | 
পট পবা ০ এ ৬». ০৯ সপ ২৯ -. ০ ০ আক পাপ পপ শর জপ পর আশ পি লস অপি পা পপ ক এ শী 

মনদ্রায়। হুশ্চিন্তায় যাইবে? ও এগ হে একটু হুগ্ধ আছে, পন করিয় 

শয়ন কর।” 

দুর্গাদাস প্রথমে কিছুতেই দুগ্ধ পাঁন রিও সম্মত হইলেন না, 

অবশেষে ভাধ্যার নির্বন্ধাতিশয্যে হুষ্বপান করিয়া শয়ন করিলেন। 
কমা তীহার পদসেবা করিতে লাগিলেন । দুর্গাদাস বলিলেন, 
“কমলে ! তুমি চিন্তা দুর করিতে 'বলিতেছ, কিন্তু এ চিন্ত| কি 

ুর্ণিবার নহে? পাপিষ্ঠ করিম নানার আমার শক্রতাসাধন করিয়। 
এখনও জীবিত আছে । আমি কি জীঈন্াত হই নাই ?” 

কমলা । সকলই জনি) কিন্তু এউরূপে চিন্তা করিলে কয়দিন 
শরীর থাকিবে? উমি অন্স্থ হইলে সংসার কি একেধারে অন্ধকার 

হইবে ন।? তূমিজ্ঞানী; আমি সহঙ্গেই অবলা অজ্ঞান, তোমাকে 
কি বুঝাইব 2 বিপদে ধৈধ্ায ধারণ করিতে প্রভো! তুমিই ত 

উপদেশ দিয়া থাক? তুমিই ত আমাকে চিন্তাকুল দেখিলে বলিয়া 

থাক, “ভগবানে অটল বিশ্বাস ও ভক্তিই বিপদ্-সাগর হইতে উদ্ধার 

পাইবার একমাত্র উপায় !' তুমি স্বামী-দেবতা | হিন্দু-রমণী 
অন্ত দেবতা জানে না--ম্বামীকেই প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করে। 

শ্তবাং তোঁমার উপদেশ শিরোধার্যা করিয়া আমি সকল চিন্তা 

ত্যাগ করিয়াছি । প্রভো ! নিজে জ্ঞানী হইয়া তবে বিপদে" 
বিচলিত হও কেন 2 

ছুগাদীদ। সত্য কমলে! বিপদে মধুস্থদন ব্যতীত আর উদ্ধার 

করিবার কেহই নাই। সকলেই জানি, সকলই বুঝি, কিন্তু সময়ে 

সময়ে মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আমরা অল্পবুদ্ধি ক্ষীণমতি 

মানব, ভগবতচরণে অটল অচল বিশ্বাস রাখিতে পারি না। যখন 

তোমাদিগের মুখের দিকে চাহি, যখন দরিদ্রতার ভীষণ নিশ্পেষণে 
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ভোমরা পীড়িত হইতেছ দেখি, তখন আত্মজ্ছান পধ্যস্ত যেন বিলুপ্ত 

হয়--পৃথিৰী শূন্তময় দেখিতে থাকি। জান কি কমলে! আন্ধ 

উন্মত্ত হইয়া জ্াহুবা-সলিলে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম ? 
কিন্ত পারিলাম নী) এক মহাপুরুষ 'আাসিয়া বাধা দিলেন । তদবধি 

আমার ভাবাস্থর উপস্থিত হইয়াছে । আমার অস্তরায্আা যেন 

বলিতেছে--সংসারের অনেক কাঁজ এখনও বাকী 'আছে, মরা এখন 

হইণে না। করিম-পাপিষ্ট করিম--এখনও বাচিমা আছে। 

তাহাকে নিধন না করিঘ়া মরিলে আমার মুড়্যুতেও সুখ হইবে না। 

কমলা । পাপিষ্ঠের স্পদ্ধ কম নহে। সেযবন হইয়া আমার 

স্বণলিতিক] লালাবতীকে গ্রহণ করিতে চাহে । উহার জিহবা খসিম়। 

যাউক। ভগবান উহার পাপের শাস্তি দান করুন । 

ছু। "মামি যদি সত্যবশ্ম পালন করিয়া! থাকি, তাহ! 

হইলে আমি উহার প্রতিশোধ করিব” বঙ্গিতে বলিতে ছগাদাস 

রায়ের ব্দনমগ্ল আবার আরক্তিম হইল, ক্রোধে যেন নয়ন" 

ছ্দ হইতে আগ্রবর্ষণ হইতে লাগিল । হুর্গাদাস রায় গৃহে পাদচারণ। 

করিতে লাগিলেন। কিফ়্ুংকাল মৌনভাবে অতিবাহিত করিয়। 

বলিলেন,-."আদার বড় সাধের অনুরায়-- পূর্বপুরুষদিগের পরিতা্ 

সম্পত্তির মধ্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল-_বিক্রয়ার্থ জগৎ সেঠের 

নিকট প্রেরণ কৰিয়াছিলাম। এত দিবস এত কষ্ট সহ করিয়াছি, 
অনেক সময়ে তাহা বিক্রয় করিব মনে করিয়াছি, কিন্ত তোমার 

অনুরোধে বিক্রয় করিতে পারি নাই । সেই অনুরীয় বিক্রয় না 

করিয়া মার থাকিতে পারলাম না । কমলে ! আর কোন উপায় 

লাই । আহারাভাবে পুন্রকন্াদি ছট্ফটু করিতে থাকিবে, তাহ! 
কিআহঙি দেখিতে পারিব? শ্তরাং অনন্টো'পায় ভুইয়া--অনশনে 



৮৮ শরাশী-দা | 
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পুলশকলতাদির' মৃত্যু দেখিতে গারিব না বলিযা--তোমাঁর নিবেধ 

সত্বেও_ পূর্বপুরুষদিগের একমাত্র স্থতিৎচিন্-্থরূপ মেট অস্ুবীয় 
বিক্রয়ার্থ প্রেরণ না করিয়া থাকিতে পারি নাই । কমলে ! ইহার 
জন্ত।ক্ষম! করিও ।* 

কমল! জানিতেন, হুর্গাদাদ সেই অঙ্গুরীয়কে প্রাগাপেক্ষা প্রি 
মনে করিতেন। তিনি হৃদয়ের তন্দী ছিিড়িয়া যে উহা বিক্রয় করিতে 

দিয়াছেন, কমলা তাহা বুঝিপেন॥ পাছে স্বামী মন্দ ব্যথ! পান, 

এই জন্তই কমল! অন্ুরীয়ট বক্র করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

আজ আর কিছু বলিতে পারিলেন না-মাত্র নীরবে অশ্রু বিসজ্জন 
করিতে লাগিলেন। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
জিন] ডে 

করিমের ফাদ । 

ছর্গাদাস রায় কর্তৃক অঙ্গুরীয় বিক্রয়ের কথা করিমের কর্ণগোঁচর 
হইল। করিম যথাসময়ে এই সংবাদ নবাব সিরাজুঙ্গৌলাকে জ্ঞাপন 
করিল, বলিল, “জা হাপনা । আপনার 'আদেশে কাফের ছর্গাদাসের 

সর্বশ্থ বাজেয়াপ্ত হইবার কথা। হৃঙ্কুর কেবল দয়াপরবশ হইয়া 
তাহার বাস্থ ভিটা গ্রহণ করেন নাই । কিন্ প্রকৃত পক্ষে দুর্গাদাসের 

সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় নাই। দুর্গা্ধাস এখনও অতুল ধনের 
অধিকাঁরী। সে নবাবের আজ্ঞা অবহেল! করিনা বহুমূল্য অলঙ্কারাদি 

গোপন করিয়া রাঁধিগ্াছে। সম্প্রতি মহাতাপ রায়ের নিকট একটা 

অন্গুবীন্ন বিক্রম করিয়া পঞ্চ সঙ মুদ্রা প্রাপ্থ হইয়াছে । কে 

বলিতে পারে, এই অর্থ দ্বারা সে ইংরেঞ্জ বণিকের সাহাষ্য 

করিবে না ্ 

করিমের ওষধ ধরিল। নরাব সিরাজুদ্দৌল।! এই সংবাদে বিশেষ 

কুদ্ধ হইলেন । করিমের কৌশলে নবাবের মুখ হটতে এই আনেশ- 
বাণী নিংস্ত হইল (যে, হুর্গাদাস রায়কে সপরিবারে মুশিদাবাদে বন্দী 
করিয়া আনয়ন কর হউক এবং তাহার পৈতৃক বাটা পর্যন্ত 

বাজেয়াপ্ত কর! হউক । করিম ভাহাই চাহিতেছিল। অভীষ্ট সিন 
হইল দেবিয়া করিম থা জষ্টচিতে নব্বাবের অনুমতি স্বছং পালন 

করিবার জন্ত প্রস্থত হইল 



৩ পলাশীল্হচনা। 
না সা পীর সত ও 

একশত সৈশ্তমহ করিম গ' দেবীপুরাঁভিমুখে ধাবিত হইল । 

সুর্যাদেব তখন অন্তাচলগামী হইয়াছেন । সায়াহের ধূসর ছায়া তখনও 
বঙ্গের মুখাচ্ছন্ন করে নাই । বৃক্ষশিরে ভানুরম্্বী পতিত হওয়ায় 

পল্পবসমূহ রজতমণ্ডিশ্বরূপ প্রতীস্কমান হইতেছিল। বিহঙগমগণ 

নীড়াভিদ্বী যাইতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। রাখালগণ কর্তৃক 
বিতাড়িত ধেনুগুলি গৃহাভিমুখে ফিরিষ্ঠেছে ৷ সেই গোধুলিতে চতুর্দিক 

আচ্ছন্ন হইতে লাগিল । করিমের? অনুগামী সৈল্তগণের অস্রাদি 
মস্ত সূর্য/কিরণে ঝকমক্ করিস লাগিল | 

অঙ্বের হ্যোরবে, সৈল্তগণের উন্ের ঝনঝনা শবে গ্রান্তর- 
পার্থ পল্লীসমূহের নর নারা চকিত্ত নেত্রে চাহিদা রহিদ। করিম 
নীরবে সৈল্তগণসহ দেবীপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল । 

দেবীপুরে নবাব সেনা যখন উপস্থিত হয়। ভখন রজনী সমাগম 

হইয়াছল। নবাব সৈন্যের আগমনে দেবীপুরের লোকসমূহ তস্ত 
হইল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, বিনা মেঘে বজাঘাত কেন ? 

নবাব সেন যখন দেবীপুরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন যে দেবীপুরের 

সর্বনাঁশ সাধিত হইবে, তাহ! অনুমান করিতে কাহারও বাকী বহিল 

না) পেকালে নবাব সেনাকে লোকে অত্যন্ত ভয় করিত। 

যথাসময়ে সসৈন্তটে করিম ছুর্গীদাস রায়ের বাটার দ্বাঝদেশে সমুপ- 

স্থিত হইল। ছুণীদাস রায় পূর্বেই এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি 
অবৈধ বাজাজ! পালন স্তায় ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, 

মআজ্ম-রক্ষার্থ যঙ্গপরায়ণ হইলেন। হুর্গাদাস রাজের বিপদের কথা 

শুনিয়া তীহার বিশ্বস্ত কতিপয় অনুচর তাহার জন্ক প্রীণবিসজ্জন 

করিতে আঙিঙ্ু। কমলা, লীলাবত্তী ও মাধবী ব্যতীত ছর্গীদাস 

রাঁছের বাঁটাতে সকলেই অস্ত্াদি গ্রহণ ক(রল। 



করিমের ক২দ ৩৯ 

করিম দ্বারদেশে উপনীত হইয়। সজোরে পদাঘাত কবিলেন; 

করিমের পদাঘাতে দিংহদ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া উটিল। জনৈক অগ্ুচর 
বাতায়ন-পথ হইতে জিজ্ঞাস! করিলেন, "তোমরা! কে?” 

করিম। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবের অনুমতি অনুসানে 

মাঁমরা ছূর্গীদাস বামকে সপরিবারে বন্দী করিতে আসিয়াছি। 

সুষ্ধ ইহাই নহে-দুর্গাদাস রায়ের এই বাটা নবাব বাহাছুর 
সরকারে জক করিয়াছেন, সুতরাং এ বাটীতে হুর্গাদাস রায়ের আর 

অধিকার নাই। 

করিমের কথা শুনিয়া র্গাদাঁস স্বয়ং বাতীয়ন-পথে উপস্থিত হই" 

লেন। তিনি বলিলেন, “নবাব সিরাজুল! 'মতি অল্প সমক্বের মধ্যে 

আত্মীত স্বঙ্জন, প্রকৃতিবর্ণ প্র্থতির অগ্লীতিভাজন হইয়াছেন । তাহার 
আাদেশে-আমি নীরবে সর্বস্বান্ত হইয়াছি--কিস্ত কুমন্ত্রীর পরাঁমশে 

তিনি যখন পীঁড়নের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যখন অত্যাচার 

অবমাননার প্রাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিতে অভিলাধী হইয়াছেন, বিনা 

বিচারে ধখন আমার জাতিকুপলাশে সমুদ্ভত হইয়াহেন। পাপাস্ব! 

কম্ধচারীর পাপলিদ্পা পৃ করণে প্রশ্রয় দিতেছেন, তখন কাপুরুষের 

হ্যায় পুত্রকন্ঠাদির ধর্ম ক্ষ] না করিয়া আস্মসমর্পণ বিধেয় বিবেচনা 

করি না। তুমি তাহাকে যাইয়া! বল, তাহার অন্তায় আদেশ দুর্গাদাস 
রায় অবনত মস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত নহে ।” 

ক। নবাবের অনুমতি লঙ্ঘন করে, বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার 
মধ্যে এমন কেহ আছে বলিয়। জানি না। নবাবের অ।দেশ আমি 

এখনই পালন করিব. ব্লপুর্বক তোমাকে পরিবারবর্গ-সহ বন্দী করিয়! 

লইয়। যাইব--বলপুর্র্বক তোমার বাটা অধিকার করিব । কাঁফেরের 
যুখে নবাব বাহাহরের পানি শোভ! পায় না। 



৩২ পলাশী-হচনা! । 

করিম খাঁর বাক্যাবসাঁন হইতে না হইতে মুশলমান সেন! 

দর্গাদাস রায়ের সিংহ্হার ভাঙ্গিবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিল। ছূর্মীদাঁস 

রায় পুরদ্ধয় ও অন্ুচরগণনহ দারদেশের অভ্যন্তরে আম্মরঙ্গণর্ 

দণ্ডায়মান রহিলেন | অত্যল্প সময়ের মধো মুশলমানেরা 

দর্গাদান রায়ের দ্বার ভয় করিল। তখন পিপীলিক| শ্রেণীবং 

মুশপমান দেনা ভবনান্যন্তরে ্রা্মশ করিতে চেষ্টা! করিল? 

কিন্তু ছুর্গাদ!ম রায় সদলে তাহাদিগের গুতিরোধ করিলেন । উভয়দলে 

দ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্গাদাস রায় ও জীহার পুন্র্য় বিশেষ বীরন্ধ 

প্রকাশ করিলেন। দুর্গাদাস রায় পূর্বাপর করিমকে আক্রণ্ণ 

করিবার স্থৃবিধা অন্বেধণ করিতেছিরেন। তিনি তাহাতে কৃতকাধ্য ' 

হইলেন। মুসলমান সৈন্যবুহ অতিক্রম করিয়া তিনি করিমের 

সন্দুখে সমুপন্থিত হইলেন । করিম অশ্বারোহণে, হর্গাদাস রার তৃপৃষ্ে 

দগায়মান। হুর্গাদাস তরবারির আঘাতে করিমের ঘোটককে ধরাতিল- 

শীরী করিলেন। করিম অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লন্ক প্রদান করিয়া তৃতলে 

অবতরণ করিল। হুর্গাদাঁস করিম থাকে সন্পুথে পাইয়া সিংহ 

বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। করিমও শক্্-বিদ্যাম সামান্ত পারদর্শী 

ছিল না। উভয়ে উভয়ের বিনাশ সাধনে বিবিধ কৌশল অবলম্বন 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। অবশেষে 

তর্গীদান রায়ের চেষ্ট৷ ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। করিমের 

মন্তক লক্ষ্য করিয়া! ছুর্গাদাস রাঁয় তরবাঁবি উত্তোলন করিলেন। 

নিমিষের মধ্যে তাঁহা করিমের মন্তকোপরি পতিত হইয়। ছ্বিথপ্ডিত 

কন্ধিবে, করিমের অস্তিত্ব পর্্স্ত ইহজগত হইতে বিলুপ্ত হ হইবে। করিমের 

আর নিস্তার নাই । ঠিক সেই সময়ে, করিমের আস্ত বিপৎ দেখিয়া, 

এক মুশলমান যোগ্ধা ছূর্গাদীস রায়ের হণ্ডে অস্তাঘাও করিজ। 



করশের হছ। ৩৩ 
ক পাটা». "৮ এপ পপি ক রা হল জি পপ ০৭ পল উপ, ৮ ০৮ ০ জাত সত ০৫৮ ০পটত পপর তা 

দূর্গাদাসের হস্ত হইতে তরবারি পতিত হইল। তখনই কয়েক জন 

মুশনমান সৈম্ত আসিয়া হুর্গীদাঁস রায়কে বন্দী করিঘ। ফেলিল। 

ধীরেন্্র ও বীরেন্দ্র বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিলেও ভাহারাও বন্দী 

হইল । ছূর্গীদাস ও ধীরেন্দ গুরুমাঘাঁত প্রাপ্ত হইয়'ছিলেন। 

হুর্গাদদাস রাগের শনুচরবৃন্দের মধ্যে কয়েক জন নিহত ও আহত 

হইল, বাকী কেক জন পলায়ন কৰিল। করিম খ! স্বদলে মহোল্লাসে 
হর্গাদাস রাধের অন্থঃপুরে প্রবেশ করিল। ববন সেনার লুনেচ্ছ। 

কিন্তু ফলবতী হইল ন1) দুর্গাদাস রায়ের এমন কোন বস্ক ছিল না, 
যাহা প্রাপ্ত হইয়। যবনের! তুষ্ট হইতে পারে । কাজেই তাহাদ্দিগের 

রোষের সীম! রহিল না। গুহ ্বারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিশ। 
করিম খার আদেশে কমলা, লীলাধতী ৭ মাদবীকে শিবিকায় 

আরোহণ করাইয়া মুশিদাবাদ অভিমুখে ঘাত্রা করা৷ হইল। হুর্গাদাস 

রায়ের সেই প্রকাণ্ড পুরী ঈনশূন্ধ হইল । 



অপগ্তম পরিচ্ছেদ । 
নিরাকার নী 

উমিঠাদের: প্রাসাদ । 
যে কলিকাতা আঙক্ি ইরাক রাজধানী বলিয়া পরিগণিত, 

যাহার শ্টুা সৌন্দর্য অমরাবতীফ্লে পরাস্ত করিয়াছে বলিলে অতুযক্তি 

হয় না সুরম্য হন্্য, নুপ্রশস্ত ক্বীজবন্ম মনোহর উদ্ঠান, শোভন 
তড়াগ প্রস্থতি এক্ষণে মে কর্লিকাতায় ইংরেজের মহিমাকীর্ততন 

করিতেছে-_দামিনী দাপী হইয়া যে কলিকাতা উজ্জলীরত করিতেছে, 
সেই কলিকাতায়, আমাদিগের গ্লাখ্যায়িকা বর্ণনার সময়, কয়েকটি 

অট্টালিকা মাত্র পরিলক্ষিত হইত,--ইংবোজের কুঠি, গিঞ্জা, উমিটাদের 

বাসভবন প্রভৃতি অট্রালিকাঁ কলিকাঁতার শোভাবদ্ধন করিত। €স 

সময়ে কলিকাতার নানা স্থান অরণ্যানী সমারত ছিল। কলিকাতায় 

উমিটাদের সৌধাবলীর দৃষ্ট রমণীয় ছিল। অপূর্ব কারুকার্যসমন্থিত 

স্বৃহতৎ অট্রালিকা উমিষ্ঠাদের বৈভবের পরিচয় প্রদান ক'রত। 

উমিচাদের প্রাসাদ-_-তোষাখানা, মালখানা; কাছারী, অন্ুচববৃন্দের 
থাকিবাৰ স্থান, সভা-গৃহ, ঠাকুরবাড়ী, অস্তঃপুর প্রভৃতি নাল! ভাগে 

বিভক্ত ছিল। উমিটাদের বাসভবন দেখিলে মনে হইত, উহা কোন 
বণিকের বাসভবন নহে, কোন নরপতির মনোহর বিশাল প্রাসাদ । * 
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উমিচাদের প্রাসাদ । ৩৫ 

উমিচাদের অস্তঃপুরে মর্র প্রস্তর মণ্ডিত একটি প্রকোষ্টে রত 

দীপাধারে কপূর জলিতেছে। ছিবদদস্তনির্মিত পধ্যন্ধ পারে 
একখানি বহুমল্যবান কার্পেটের উপরে ছুইটি রমণী উপবেশন করিয়া 

আছেন। উভয়েরই পরিচ্ছদা'দি বত্রধচিত--উভযনেবই শিরীষ কোমল 

দেহলতা। নানাবিধ আভরণে -অলম্কৃত--উভয়েই পৃণ যুব্তী--জপরূপ 

স্বন্দবী। এক্টী দীপচ।দের স্ত্রী, অপরটা .কুষ্তবল্লভের ভামিনী। 

শাঁপঠাদের সহধর্মিপীর নাম মুবলা, কষ্ণবল্লভের ভার্যার ঈগীম গন্ধী | 
মুরপ! বাঁণা হস্তে কোকিগ কণে গ।হিতেছিলেন,__ 

সেইয়! ! তুয়া পাগি নিধ নেহি গেই | 
গলি গলি ঢ:ড়ত তবু মিলি ৫ুনহি ॥ 

তু বড় নিঠুর, 
বরজ কঠোর, 

কহারি তুগনা আওর নেহি কোহ॥ 

যৌবন গৌঁঘানু 

পরাণ স পিঙ্ 

সবহু ছোড়িক্ু তুয়ে মিলি নেহি! 

সেই ছল্লীকৌমুদী্নাত রজনীর নীরবর্ত ভল করিয়া সঙ্গীত লহরীতে 
গৃহ পূর্ণ করিল। উভয়েই ভাবাবেশে মগ্ন ' হইলেন। 

এই সময়ে এক শ্বেত রমণী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে অঙ্গ আবুত করিয়! 

সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন । ইহার পিতা কলিকাঁতার ইংরেজ কুঠির 

একজন প্রধান কর্মচারী ছিপেন। সে সময়ে ফলিকাভার কুঠিতে 

যে কয়েকটি মেম ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী । ইহার 

নাম মেরী । বঙ্গভাষা শিক্ষা! করিবার জন্তু মেরীর বিশেৰ চেষ্টা 

ছিল, তিনি দেশীয়দিগের সহিত সুবিধা পাইলেই আলাপ করিতেন । 



৩% পলাশী-স্চনী । 

মেরী গৃহাত্স্তরে প্রবেশ করিবামাঞ্জ মুরলার সঙ্গীত থাঁমিল, 

উভয়ে 'সসন্্রমে মের্টকে সম্ভাষণ করিলেন। মেরীও প্রত্যভিবাঁদন 
করিলেন। মুরুল! কহিলেন, “বড়ই সৌক্।গ্য যে বিবির দর্শন 

পায় গেল।” ৃ 

মেরী। এত বিদ্রপ কেন? সৌভাগ্য তোমাদের না আমার? 
লঙ্মী। কিসে? ূ 
মে। কেন তোদর! কি গুন নাই, নষ্কাব সিরাজুদ্দৌলা! কলিকাতা] 

আক্রমণ কবিতে সসৈম্ঠে অগ্রসর হইতেস্কেন? 

মু। তা শুনিয়াছি, তাহাতে আমাদিঙ্ের সৌভাগ্য কিসে হইল? 
মে) আমরা বিদেশী, বাণিজ্া-্ুত্রে এখানে বাস করি। 

'আমাদিগের উপর নবাব বাহাছুরের ক্রোধ । নবাব তোমাদিগকে 

দণ্ড দিবেন না। আমাদিগের বিপদের শেষ নাই। আচ্ছা, বহিন্ ! 

আমাদিগের বিপদ ঘটিলে তোমর! তোমাদিগের স্বামীদিগের দ্বার! 

আমাদিগের কি কোন উপকার করিতে পারিবে না 2 

ল। তুমি ত সমস্তই অবগত আছ। তোমাদিগের বিরুক্ষে 

নবাব বাহাছুরের যেক্ধপ ক্রোধানল উদ্দীপিত হইয়াছে, আমাদিগের 

বিরুদ্ধেও তদ্রুপ হইয়াছে । বরং তোমাদিগের নিস্কৃতিলাভের সস্ভাবনা 

থাকিতে পারে, কিন্ত আমাদিগের আর রক্ষা! নাই ' 
মে। যদ্দি সত্য সত্যই তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমরা কেন 

ধন বত্ব সহ কলিকাতা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর না? আমাদিগের 

প্রাণ যাঁর তাহাও স্বীকার, তথাপি আশ্রিতকে আমর! কখনই বিপন্ন 

হইতে দিব না। ইহাই ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্ব । 
মু। তাহা হইতে পারে। কিন্ত এ সকল বিষয়ে আমাদিগের 

মতামত প্রকাশের অধিকার নাই। আমাদিগের স্বামী প্রভৃতি 



উম্চাদের প্রসার ৩৭ 

অভিভাবকেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন। তাহাই অবনত মস্তকে 

আমাদিগকে মানত করিয়া চলিতে হইবে। 

মে। সে কিকথা? স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা পুরুষের 

যেন্প আছে; স্ত্রীলোকেরও তদ্রপ আছে, ইহাই আমাদিগের ধারণ। | 

রমণী পুরুধদিগের ক্রীতদীসী নহে? 

ন। সে কথা সত্য, কিন্তু এ সংসারে সকণ কার্ষোই শ্রেণী- 

বিভাগ আছে । গৃহস্থালীকার্ষে; আমাদিগের অধিকার, বৈষয়িক কারে 

পুরুষেরাই কর্তা । তাহারা যাহ! যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন, 

তাহাই করিয়া থাকেন। আমরা পুরুষের অধীন। আমর] বুঝি, 
স্নীলোকের স্বাতক্বা নাই। এদেশের রমণীগণ শৈশবে পিতার, 

যৌবনে পতিন্ন এবং ভাগাদোষে বিধবা হইলে পুত্রের অধীন 
হষ্টরা থকে । 

মে। বাঁলিকাকাদে আমরা« মাঠাপিতার অধান থাঁকি। 

কিন্ত হিতাহিত বুঝিয়! কার্ধ্য কৰিবাঁর বয়স হইলে, আমর কাহারও 

অধীন থাকি না--এমন কি নিজেদের মনোঘত বদ পর্যন্ত ঠিক করিয়া 
লই। যত দিন ইচ্ছা-তত দিন ভর্তার, সহিত বাস কি । কোন 

কারণে মনোমালিস্ত ঘটলে, অথবা একত্র বাস অশাস্তিজনক হইলে, 

আমর! বিবাহ ভঙ্গ করিতে পাবি । 

গক্মী। আমাদিগের কিন্তু তদ্রপ নহে । অন্ভিভীবকের! যাঁহাকে 

স্থপাঁত্র বিবেচনা করেন, তীহারহই সহিত আমাদের পরিণয় কার্য 

সম্পন্ন হয। আমানের বিবাহ সুঙ্ধ যে আমরণ স্ন্ধ করিয়া 

দেয়, তাহা নহে, পরলোকে৪ সেই সম্বন্ধ অক্ষু্ ও অটট থাকে । 

মামরা জানি, স্বামী আমাদিগের প্রত্যঙ্গ পরম দেবতা ॥ স্বামীর 
সুখে হুঃখে, সম্পদে বিপদে স্ত্রী সহচরী । 



৩৮ পলাশী-শৃচনা । 
জন কিউ শিপ ০ ৩০ পাপা পি ও ০ - ৯ ৮ শা? তি সপ্ত সপ এস ০ - পরমার 

মে। তাই বুঝি তুমি ঢাক! হইতে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতা 

আনিয়ছ? আচ্ছা! তোমার স্বামী যে ধন্রত্ব আনিগ্াছেন, 

ইহার পরিমীণ কত, তাহা তুনি জান কি? তুমি স্বামীর দাসী 
স্বরূপিনী হই! থাক, অথচ তিনি কি সুখ হুঃখ, সম্পদ বিপদের সকল 

কথ! তোমাকে বলিয়া থাকেন? 
লক্্ী। আমার! কেবল স্বামীর দায়ী নহি। আমাদিগকে কখনও 

জননীর স্টায় কখনও ভগিনীর স্যার, ক্ুধনও সহচরীর স্তায়, কখনও 
দাসীর সায় ভর্তার পরিতোষ বিধান ও রিচধ্যা করিতে হয়। স্বামী 
'সকপটচিত্তে সকল কথ| আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করেন। 

মে। আচ্ছা! তোমার স্বামী ঘে টাকা আনিয়াছেন, আমাদের 
কুঠিতে তাহা জমা রাখেন না কেন? বিশেষতঃ দুর্দান্ত নবাঁব 
কলিকাতায় আসিতেছেন ! 

লক্ী। আমি তাহ! জানি না। 

মু। তাঁইতবিবি! কি হইবে? আমার অন্তরায়! কাপি- 
তেছে। আমার স্বামীকে নবাব বাহার আবার রাজধানীতে 

লইয়া গিয়াছেন? 

সুবল, রোদন করিতে লাগিলেন। নবাব সিবাঙ্ুদদৌলার 
কোপাগ্সিতে সকলেই ঘে ভন্মীভূত হইম্া ধাইবে, উ মিঠাদের পরিবার- 
বর্গ তাহ! বুঝিয়াছিলেন। লক্মীও যে কাতর! হন নাই, তাহা নহে। 

_ মুরলাকে ব্যাকুল দেখিয়। মেরী সান্তনা করিতে লাগিলেন। 
মেরীর ঘত্বে ও স্তোডবাক্যে মুরগা। কথঞ্চিং শান্ত হইলেন। মেরী 

বলিলেন, “বহন! রাত্রি নেক হইয়াছে । আঁর একটী গান 
গুনিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে । গাহিবে কি?” তখন মুরল| ঝি 

মেরীকে আগ্যায়িত করিবার জন্ত বীণা হস্তে মধুরম্থরে গাঁহিলেন-_ 



পি মুলে, পা ঁ ক * * এগ ৬ মু 

উন্ঠদের গ্রসদি। ৩৯ 

সে বে প্রণয় আধার ! 

সর্বস্ব দিযাও সাদ মিটে না আমার ॥ 

মামি তার, 

সে আমার, 

সে বিনা জগং হেরি শৃন্তাকার। 

অমি নিছনি 

সে রঙন আনি 

বেখেছি যতনে হবদর মাঝার ॥ 

সঙ্গীত সমাপনান্তে বিবি মেনী অন্তান্ত কথ।র পর প্রস্থান করিলেন ! 



তম পরিচ্ছেদ । 
নত রি অরিন 

মঠ।, 

রাঙ্জমহলের গিরিকন্দরে আমাঙ্ছিগের পূর্বোক্ত রক্ষচারীর মঠ। 
রাজমহলের পার্কত্য শোভ1 অভীক বুমণীয়! অদ্রির উপর অদ্রি 
মন্তকোত্তগন করিয়া গগনভেদ করিষীর উপক্রম করিতেছে । দূর 
হইতে হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, নেঘমালা ব্যোমপথ ঘিরিঘ্বাছে। 

গিরিশ্রেণীর যতই নিকটবন্তী হও যায়, ততই দৃির বিভ্রম ঘুচিয়! 
যায়, ক্রমেই পর্বতের অপূর্ব শোভা হৃদয় মন হরণ করিতে থাকে। 
নি্জন প্রদেশে গ্রক্কৃতির সেই মহান্ চিত্র দর্শন ন| করিলে বর্ণনা 

ছারা হ্বদয়ঙ্গম করা সুমাধা নহে। কোথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপীশ্রেণী 

পর্বতের গার আচ্ছাদন করিয়। আছে--কোঁথাও চিন্তহারী বনকুলের 

মধুর সৌরভভার বহন করিয়া সমীরণ সংসারমন্ত মানব-হদয়ে 
নির্বিকার নিরপ্রনের প্রেমের উদয় করাইতেছে--কোথখাও ক্ষুদ্র 

নির্বরিণী ক্ষীণধারায় পর্বত গাত্রে বহি যাইতেছে--কোখাও সুন্দর 

ফল দ্বার পর্ববপৃষ্ঠ পরিশোভিত হইয়াছে, কোথাও স্থাপদা্দি 
বিচরণ কবিতেছে,--কোথাও পক্ষীর কলরবে সেই জনশূন্ত স্থান 
মুখরিত হইতেছে । এহেন বমণীয় স্থানেস্পর্বতমাণার মধ্য পথ 

দিয়া-ব্রদ্ষচারী একাকী গমন করিতেছেন। পাঠক যোধ হয়, 

ইহাকে চিনিয়াছেন। ইনিই দূর্গাদাস রায়কে আত্মহত্যা করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন। 



নঠ। ৪১ 
পা রজব 

১ শপ পপ পট ৪ পপ আপ উপ উপ 

ব্রহ্মচারী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ কিয় এক স্থান হঈতে 

একখানি প্রস্তর অপস্থত করিলেন । প্রস্তর অপনারিত হইলে দেখ! 

গেল, পর্কতের গাত্রে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর আছে । গুহার মধ্যে 

ব্রহ্মচারী প্রবেশ করিলেন । অমনই ব্রঙ্মচারীর কৌশলে প্রস্তরখণ্ড 

পুনরার গহ্নর-মুধ আবৃত করিল। ব্রহ্মগরী গুহার ভিতরে অন্ধকার 
ভে করিয়া গমন করিতে লাগলেন । অল্পদুরে গমন করিয়া এক দ্বার" 

দেশে উপনীত হইলেন। দ্বার অর্গলবন্ধ ছিল, ব্রহ্মগবর করাঘাতে 

ভিতর হইতে জনৈক নবীন সর্যাসী তাহা উন্মোচন করিলেন। তিনি 

ব্রহ্মচারীকে সন্দর্শন করিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণান করিলেন। ব্রহ্মচারী 

তাহাকে আশীর্বাদ করিনা কক্ষাভ্যন্তবে প্রবেশ করিলেন । দ্বার 

পুনরায় অগলব্দ্ধ হইল। ব্রহ্মচারী গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ কনিবার পর 
একে একে প্রায় পঞ্চবিংশতি দন যুবক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত 
»$ইলেন। বলা বাহুলা, ত্রদ্ষচারী ইহাদিগের সকলেরই গুরু । এই 

কক্ষের পর সুন্দর প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের চারিদিকে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও 

মধ্যে একটা কুপ আছে । এই প্রাঙ্গনের চতুঃপার্থে কক্ষ আছে । এই 

সকল কক্ষ রন্ধন ও শদুন আগার স্বব্প ব্যবহৃত হয়। একটি কক্ষে 

নাতৃক।রূপিনী মহাকালী বিরাজিত| । 

্রক্মচারীর নাম দেবানন্দ স্বামী । শিষ্যমগুল পরিবৃত হইয়] 
দেবানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন--প্বংসগণ ! পরীক্ষার সময় 
উপস্থিত হইন্ডেছে, তোমাদিগকে প্রস্তত হইতে হইবে! এই যে 

এত দিবল ধরিয়া তোমর! কঠোর ক্রক্ষচর্ধ্য পালন করিতেছ, সেই 

লাধনায় নি্গিলাভের সময় সমুপস্থিত । যে যেব্সুপ যোগাতা প্রকাশ 

করিবে, সে তদ্ধপ ফললাভ করিতে পারিবে 1৭ 

দেবোনন্দ ত্রদ্ষচপীর বাঁক্যাব্লান হইতে না হইতে বিমলানিন 



৪২ পলাশীন্চনা 

নামক জনৈক শিষ্য বলিলেন, *প্রভে। ! যেরূপ আঁজা! কবিবেন। 

আমর! তংপালনে সতত প্রস্তত। আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্ধয 

করিয়া আমর! অগ্নিতে ঝম্প প্রদান কৰিতেও পশ্চাৎপদ্ নহি। প্রচুর 
তিন শত শিষ্যের মধ্যে আমর পচিশ :জন মাত্র উপস্থিত আছি। 
আপনার আদেশ মত, অন্তান্ত শিষ্যেব দুই এক দিবসের মধোই মঠে 

গ্ত্যাবর্তন করিবেন। আমরা পরী প্রদানে সততই প্রন্তত।” 

দেবানন্ব গ্ামী শিষ্ের কথায় সম্ক্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 
"আমি যে কর্ণে ভোমাদিগকে নিগ্োঞ্জি করিতেছি, তাহা তোমাদিগের 
নায় পচিশ জনের দ্বারাই সম্পাদিত হবে । তৌমাদিগকে অগ্যই 

মুশিদাবাদে যাত্র! করিতে হইবে! সিরাছুদদৌলার পাপিষ্ঠ পারিষদ 
করিম খ।, ধর্মপ্রাণ হুগাঁদাস বায়ে প্রতি অমীনুষিক অত্যাচার 

করিতেছে । ছুর্গাদাস রায়কে সর্বস্বান্ত করিয়াও ছুরাম্মার মনঞ্কামন। 

সিদ্ধ হম নাই, অবশেষে তাহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়! নিজের 

বাঁটাতে রাধিয়াছে। করিমের যেরূপ প্রকৃতি, তাহার যেরূপ মনো- 

ডাব, তাহাতে তুর্গাদাস রায়ের কন্তার প্রতি অত্যাগর করিতে 

পাপান্া শান্ত হইবে মা । তোমাধিগকে ছুর্গাদাসের পরিবারবর্গকে 

উদ্ধার করিতে হইবে । স্মরণ রাখিও, ইহাই পরীক্ষার সুচনা । 

ইহাঁতে অকৃতকার্য হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া 
ডাঁবিতে হইবে ॥৮ 

দেবানন্দের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব কনিষ্টের বয়ক্রম পঞ্চবিংশতি 

বসর হইবে। ইহার নাম সচ্চিদান্দ। সঙ্চি্দানন্দ বলিয়া 
উঠিলেন--“আপনার প্রদত্ত শিক্ষার ফল ব্যর্থ হইবার নহে। ক্ষেত্র 

যতই অগুর্বর হউক না কেন, কৃষকের কৌশলে ও চেষ্টাতে তাহাতেও 

ফলোৎপাদন হইম। থাকে । আমরা অযোগ্য পান্ত হইলেও আপনার 



এঠ। ৪৩ 

উপদেশ-বীজ, আপনারই আশীর্বাদের গুণে, আমাদিগের হৃদয়ে 
অস্কুরিত হইম্বাছে । আপনিই শিক্ষা! দিয়াছেন--যে মাঁটাতে এই 

নশ্বর দেহ গঠিত, সেই মাটির কল্যাণার্থ এই দেহ পাত হইলে অক্ষয় 
স্ব্গলাঁভ হয় । আমরা বুঝি, ধিনি অত্যাচারী, অবিচারকঃ তিনি 
মানবকুলের শক্র। আপনার আশীর্বাদ এ শিক্ষা আমাদিগের 

অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হইয়াছে । করিম খা ভ্রাড়দ্বোহী। তাহাকে 

শাসন করা, সুনিয়মে বিরাট মানব সমাজের কল্যাণে রত করা, 
সর্বতোভাবে বিবেয়।” 

সচ্চিদানন্দের কথায় দেবানন্দের ধদনমগ্ডল উজ্জল ও প্রফুল্ল 

হইল--তিণি সানন্দে সচ্চিনানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন--. 

"তোমরা এখনই প্রস্তত হও । ছূর্গাদাস রাঁয়ের পরিবারবর্গকে উদ্দার 

করিগ্রা এই মঠে আনয়ন করিবে । আমি যদি এখানে না থাকি, তাহা 

হইলে'ও তাহাদিগের যেন যত্তাদির ক্রটি না হয় ।” 
নববানন্দ স্বামীপু বাক্যাবসানে শিবাসকল ভাহার পদধূলি গ্রহণ 

করিলেন। দেবানন্দ স্বাণী সকঙগকে আশীর্বাদ করিলেন। সকলেই 
তখন মুশিদাবাদ যাজর জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 



নবম পরিচ্ছেদ । 
উহ রি 

পথে ॥ 

দেবানন্দ স্বামীর পঞ্চবিংশতি শ্থ্য সেই বাত্রিতেই মুর্শিদাবার 

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষ্যবৃন্দের-মধ্যে কাহারও বয়ঃক্রম ত্রিংশং 

বৎসরের অধিক এবং পঞ্চবিংশতি ৃৎসরের ন্যুন নাই । সকলেই 

বলিষ্ঠ, তেত্গস্বী, সকল্রেই ব্দনমণ্ডল জ্যোতি, আনন্দপূর্ণ। 
সেই গৈরিকবসনপরিহিভ গৈরিকশিরস্ত্রীণপরিশোভিত যুবকগণের 
শ্রেণীবদ্ধভাঁবে অভিযান, বস্ততঃই নয়নানন্দকর, প্রীণারাম। যাহারা 

আপন ভূলিয়া, স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতব্রতে দেহমনঃ সমর্পণ 

করিয়াছেন, ভাহারই ধন্ত--সর্বজনবরেণ্য । 

দেবতাকে দেখিলে মানুষ নতশিরঃ হয়, ইহ স্বাভাবিক নিরম। 

বাহার দেবাংশসম্ভুত, দেব-গুণসম্পন্ন_তীাহারই দেবত! বলিয়া গণ্য 

হইয়া থাকেন । এই যে মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত, ইহার মধ্যে 
নবাকারে দেবতাও আছেন এবং পণ্ডও আছেন । কর্মমফলে মনুষ্য উচ্চ* 

স্তরে আরোহণ বা নিয়স্তরে অবতরণ করিয়! থাকে | দেবাঁনন ব্রদ্ষচাবী 
আজীবন জনহিতব্রতে অতিবাহিত করিয়াছেন ॥ ব্রদ্ষচারী সমাজ বা 
ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণে কখন ব্যাপৃত হন না,--সমগ্র চরাচর 

তাহার লক্ষ্যস্থল--ঠাহার প্রেমের আধার । বিশ্বপ্রেমে ধিনি 

বিভোর-_মাক্সহারা-তিনি কি দেবতা লহেন ? দেবানন্দ স্বামীর 

বিশ্বহিতই ধা । 
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দেবানন্দন্থানী শিষানগুপকে ইহাই শিক্ষা দান কৰিতেন। 'ঠাহার 

শিক্ষা-কৌশলে-ঠাহার চরিত্র ও ব্যবহারে শিষ্যবুন্দ স্ব স্ব চরিত্র গঠন 

করিম! লইয়াছিলেন । সচ্চিনানন্দ বণিলেন, "প্রেমানন্দ দাদা ! জীবনের 

আজি নবাধ্যার আনুন্ড হইতেছে । স্বাণীজী বলিয়াছেন, অগ্ক আমা- 
দিগের পরাক্ষার সুচনা । ইহাতে উত্তীণ হইতে না পারিলে তাহ।র 

শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমাদিগের শিক্ষা বিফল হইয়াছে, 
স্থির করিতে হইবে । আইস ভাই ! একবার সকলে মিলিয়! 
প্রাণ ভরিয়া সর্ধ্বকর্ধনিযুস্তা_-ডগধান্ শ্রুকষ্জের নাম কীর্তন করি। 

জন ধিপদভঞ্জন, উঠনধুস্থদন, দৈত্যবিনাঁশন হরি । 

জয় বুন্দাবনধন, কালীয়দমন, কলুষনাশন কংসারি । 

পাপী তাঁপী জনে, সদ! ধুক্তি দানে, 

বিরত না হও গহে বৈকুগবিহারী । 

চারি ধুগে হবি, নানা রূপ ধরি, 

জীবে মুক্তি করি পুণ্য ধশ্ব প্রচারি। 

হষ্টের দমন শিষ্টের পালন, 

সত্য ধনু করিলা স্থাপন! 

তব পথ চেয়, তব নাম গেয়ে, 

সভ্য পথে আগুশারি । 

ভৃভার হরণ, পাপ বিনাশন, 

ধন্দব সনাতন সদা অনুসারী । 

বিশ্বপ্রেমে মাতি, করি ধন্ম সাথী, " 
যেন বিশ্বহিত করিবারে পানি। 

এ মিনতি পদে, মন.'কোকনদে, 

বিরাঙ্গ মত মধুকৈটভারি ! 



9? পলানী-চনা | 

শশা আপ 

সেই বৃহৎ প্রান্তরে--শত্তন্তামল ক্ষেত্রে-_দ্িগস্ত মাতাইয়া সক্স্যাসীর 
দল একই মনে, একই সুরে শ্বরলহরী ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে 
লাগিলেন। নেই মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবনে যেন প্রকৃতি দেবী উৎকর্ণ 
হইয়া রহিলেন। সমগ্র জগৎ নিষ্পন্দ /-্উর্দে অস্ত নীল নভোমগুল-- 
নিয়ে ধিশ্তৃত বিশাল প্রাস্তর--সমন্ত্বী সত । সেই নীরব! ভেদ 

করিগ্া যবকবৃন। গীত গাহিতে গা হিতে চলিলেন। 
গীত সমাপনান্তে প্রেমানন্দ বঞ্জিলেন, “সচ্চিবানন্দ এরুদেবের 

উপদেশবীজ তোমার স্কায় উগধুক্ত ঘুষ্টকের উর্বর হদয়ক্ষেত্রে সহজেই 
অস্কুরিত হইয়াছে। তোমার জনফিভবতসাধনে একাগ্রতা, গুরু- 
দেবের প্রতি অচল| ভক্তি আমাদিগের হৃদয়েও বলস্ধার করিসীছে। 

আমার বিশ্বাস। তোমার সহায়তায় আমরা সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারিব।” ূ 

গরমানন্দ বলিলেন, "গুরুদেব বলিয়াছেন, একা গ্রত। সিদ্ধি 

লাভের মুল। গুরুদেবের চরণে আমাদের যদি একান্তিকী ভক্তি 

থাকে, বিরাট মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে যদি আমর একা গ্রচিত্ত 

হইয়া থাঁকি, তাহা হইলে হৃষ্টের দমন নিশ্ঘুই হইবে। পাপাস্মা 

পাঁপবৃত্তি চরিতার্থ করণ মানসে মানব সমাজের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর 

হইয়াছে, সুতরাং সে মানব মীত্রের নিকটেই দর্ার্থ।” 

প্রেমানন্দ কহিলেন, “সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছঃ সে দিবস 

গুরুদেব বলিতেছিলেন, আমাদিগের সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা সমুপস্থিত 

হইয়াছে--দেশে বিষম পরিবর্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

যাহাতে আর্্ের দুঃখ বিমোচিত হয়, সমীজ ও ধর্মের বন্ধন অটুট 

থাকে; তাহাই সকলের কর্তব্য । সেই মহাবর্তব্য পালনের সময় 

আগত্প্রায়। 
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সচ্চিদীনন্দ। আমাদিগের সন্থুখে দীঘঘ কর্তব্য-পথ পণিত 

রহিয়াছে । সমাজের আমর ব্য মাত্র বটে, কিন্তু এই ব্যঙি গই- 

যাই সমষ্টি হইয়া] থাকে। আমাধিগের মধ্যে একজন বিপথগামী হইলে 

সমষ্টির ক্ষতি হইয়। থাকে। করিম খাঁর কবল হইতে সপনিবারে 

চর্ীদাস রারকে উদ্ধীর করিয়া আনিতে পারিলে এবং করিম খার 

পাপের সমুচিত শাস্তি হইলে আমাপিগের কর্তবোর একাংশ সুসিব 

হইবে । চল ভাই--ষত সত্ব সম্ভব আমর! ছুরগাদাষ রায়ের উদ্ধার 

করিতে চেষ্টা করি ।” ৃ 

সন্ন্যাসীর দল মুশিদাবাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 



দশম পরিচ্ছেদ । 

মুর্শিদাবাদি । 

সিরাজুদ্দৌল! কলিকাঁত| অভিমুগ্নে যাত্রা করিয়াছেন। ধীহাঁদিগের 
উপর নবাবের অটগ বিশ্ব(স ছিল, রাজধানীর রক্ষার ভাঁর তাহাদিগের 
উপর তিনি ন্তন্ত করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার সদাই আশঙ্কা 

হইত, পাছে তাহার অনুপস্থিতিকাঁলে তাহার শত্রদল মুশিদাবাদে 
মাবার বিপ্লব ঘটাইয়৷ ফেগে। করিম খ1 নবাব সিরাজ্জুদ্দৌলার বিশেষ 
বিশ্বস্ত পাত্র ছিল। কাজেই তাহাকে আর ঘুদ্ করিতে যাইতে হয় 

নাই। হুর্গাদাস রায় ওতাহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া করিম খ। 

স্বীয় বাটাতে আনয়ন করিয়াছে । দুর্গাদাঁস বায় ছুই পুত্রসহ একটা 

গৃহে বন্দী হইয়া আছেন। তীহার পত্রী কমন। ও.কন্! মাধবী অন্য 
একটা গৃহে অবরুদ্ধ আছেন । লীলাবতীর অবস্থানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র 

প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
বাত্রি ছ্িপ্রহরের সময় করিম লীলাবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া 

হারে মৃদু করাথাত করিল। লীলাবতীর পনিচর্্যার্থ যে পরিচারিকা 

নিধুক্ত ছিল, সে ছারোন্মোচন করিয়া দিল। লীলাঁবতী সভয়ে গৃহের 

একাংশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

করিম গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক প্রথমে লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা 
করিল, তাহার কোনরূপ কষ্ট হইপ্নাছে কি না? লীলাবততী 

নীরব বহিলেন। 



উদ্ধার। ৪৯ 

ক। রূপসী! তোমারই রূপে মোহিত হইয়। আমি এই সকল 

কাধ্য করিয়াছি । নতুৰ! ছর্গাদীস রা আমার কে? আমি 

মুসলমান, সে হিন্দু ; তাহার সহিত আমার অন্ক কোন স্বাথের সংঘ 

উপস্থিত হয় নাই। তুমি প্রসন্ন হইলে আমি আবার দূর্গাদাস 
রায়কে স্বপদে পুনরধিষ্টিত করিম! দিতে পারি । 

করিমের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় লীপাবতী আব নীরব খাঁকিতে পারি- 

পেন না। তিনি কুদ্ধা ফণিনীর গ্তায় গঞ্জিয়া বলিলেন, “স্ত্রীলোকের 

অবমাণন। যে করে, সে লরাধম পণ্ড । আমি বন্দিনী, ্ুতরাং 

আমার কষ্ট হইয়াছে কি ন1, এই বিদ্রুপাম্মক প্রশ্ন করিয়া আমার 

কষ্টের মাত্র! বাড়াইয়া দেওয়া পুরুষত্ব নহে” 

ক। সত্যই সুন্দরী আমি পণ্ডবং হইয়াছি। কিন্ত সে কাহার 

জন্ত 1 তোমারই জন্ত | তোমার এ অতুলনীয় রূপরাশি আমাকে 

পাগল করিয়াছে--আমার হিতাহিত বিবেনা-শক্তি লোপ করিয়াছে । 

সুতরাং আমাকে তরন্ধপ ভতসনা কর। তোমার উচিত নহে। 
লী। পশুর পশুহেও বুঝবি গৌরবজনক কিছু আছে--.কিস্ত 

তুমি পণ্ড অপেক্ষা অধম। তুমি পাব পাঁপিষ্ঠ। নতুবা স্ত্রীলোকের 
উপর অত্যচার-পরায়ণ হইবে কেন? তোমাতে যদি বিশ্দুযান্র 

মনধাত্ব থাঁকিত, তাহা  হইগে তুমি এই নিশীথে এই গৃহে 
হ্বৃত্তির ভাঁড়নায় অস্থির হইস্কা কখনই প্রবেশ করিতে না । করিম 
খা! স্থির জানিও, হিন্দুললনার নিকট মৃত্যুও শ্রেরঃ, তথাপি 

যবনের অন্কশাফিনী হইয়া স্বর্গম্থখভোগ বাছনীয় নহে। কুসুমকলিকা 
দেবতোগা। হইয়! থাকে, নারকীয় কীটের কখনই উপভোগ্যা নহে! 

লীলাবতীর বাক্যবসান হইতে না হইতে--মদিয়ামত করিম খাঁ 
বলিল, গ্অনেক সহিয়াছি-্কিন্ত আর না! তোমাকে যদি 
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প্রাণাপেক্ষা ভাল না৷ বাঁদিতাম, তাহ! হইলে করিম খা এতক্ষণ 
কখনই তোমার এরূপ বাক্যবাণ সহ করিত না। থে জিহ্ৰ| করিম 
খাকে সম্বোধন করিয়! এরূপ কথা উচ্চারণ করিত, সেই জিহ্বা 
উৎপাটন করিতে করিম খা বিরত হইত না। হয় তুমি স্বেচ্ছায় 

আমাকে পতিত্বে বরণ কর, নতুবা বুক তোমার জাঁতিকুণ নষ্ট 
করিব--তোঁমার ওপধত্যের সমুচিত শান্টি দিব। 

ঠিক এই সময়ে করিম খাঁর ঝাঁটার বহির্ভাগে বিষম গণ্ডগোল 
উপস্থিত হইল। করিম খাঁর বাটা হ্যা আক্রমণ করিয়াছে-_ 

ইহা! করিম খাঁর কর্ণগোচর হইল। করিম আর কালব্যাজ না করিয়া 
দ্রতপদে গৃহ হইতে নিক্কান্ত হইল। 

তখন পরিচারিকা লীলাবতীর ষ্দুথে আসিয়৷ বসিল। ভয়ে 
তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাপিতেছিল। পরিচারিকা বলিন-_ 

"বিবি! কি হইবে? রাজধানীতে ওমরাহের বাটীতে দন্তুতা-- 
কেহ কথন গুনে নাই--্বপ্রেও ভাবিতে পাবে নাই । একি ব্যাপার?” 

লীলাবতী বলিলেন, “কি জানি ! রাজধানীর কথ। আমর! বলিতে 

পারি না, তবে আমাদিগের আর ভয়ের কারণ কি? এক দস্থ্র 

কবল হইতে অন্ত দার হস্তে পড়িব। তোমার মনিবের অপেক্ষা 

যে হেয় নীচ ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা! আমার 
বিশ্বাস নাই। নুতরাং দন্যুরা যেরূপ প্রক্কৃতির লোক হউক না কেন, 

আমাদিগের অধিকতর বিপদাশঙ্কা নাই। 
এই সময়ে বাঁটীর বহির্দেশে গোলযোগ যেন দিুণ বন্ধিত হইল, 

পরিচারিক! ভয়ে আর লীলাবতীর নিকট থাকিতে পারিল না। সে 
বুঝিল, লীলাবতী সত্যই বলিয়াছে। কিন্তু সেত আর বন্দিনী নহে ! 
কাঙ্জেই নে লীলাবভীর গৃহ হইতে বহিজ্ান্ত হইল। 
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সুযোগ বুৰিয়া। লীলাবতীও গৃহের বাহিরে আমিল। উদেস্ট-- 

জনক জননী, ভ্রাতা ভগিনীর সংবাদ প্রাপ্তি । লীলাবতী ধীরে ধীরে 

পরিচারিকার পশ্চাতে চগ্িল। পরিচারিকা তন্র্শনে বলিল, 'এই 
মে তুমি বলিলে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই ! তবে তুমি আমার 
সহিত পলাইতেছ কেন?, 

লীলাবতী তখন সেই পরিচারিকার হস্তধারণপূর্বাক বলিলেন--- 
তোমাকে একটী কার্ধ্য করিতে হইবে। তুমি প্রাণভয়ে পলাস্্ন 

করিতেছ-_কিন্কু একবার, ভাবিতেছ না_পলায়ন করিয়! যাইবে 

কোথায়? বাঁটী দস্াদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে । তাহারা যদি 

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে--তোমার নবাঁধম প্রন্থর লোকজন 
যদি পরাজিত হয়--তাহা হইলে দন্থ্যরা নিশ্চয়ই বাটীর ভিতর 

লুষ্ঠনাদি করিবার নিমিত্ত আসিবে। তখন পরিত্রাণের 

উপাম্ম কি? তুমি এবাটীর সকল স্থানই পরিজাত আছ। ভুমি 

জানা আমার.জনকজননী ভ্রাতা ভগিনী বন্দী হইয়া! এই বাটাতেই 
কোথায় অবরুদ্ধ আছেন। আমার জনক ৪ সহোদরের! বীবপুরুষ। 
দি আমাকে তাহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে 
দন্থ্যরা তোমাকে বা আমাকে সহঙ্গে ধরিতে পারিবে না। ভুমি যদি 
আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে এই দেখ, আমার হন্তে 
তীক্ষধার ছুরিকা রহিয়াছে-_ইহা1! তোমার বক্ষে ব্সাইয়া দিব । 

পর্িচারিকা দেখিল, বিপদের উপর বিপদ সমুপস্থিত। কাজেই সে 
লীলাব্তীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। 
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অভীষ্টসিদ্ধি । 

স্গযাসীর দল অকস্মাৎ, করিষ্ব খাঁর বাটী আক্রমণ করায় করিম 
খীর লোকজন প্রথমে যুগপৎ বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা 
কিংকর্তব্যবিমূদ হইয়। পড়িয়াষ্জিল। রাজধানীর ভিতর করিম খাঁর 
নায় পদস্থ ব্যক্তির বাটী আক্র্ণ করিতে দ্যর! সাহসী হইপ, ইহাই 
বিস্ময়ের কারণ । সন্যানীদলের অকুতোভয়ে শ্রেণীবঘভাবে সুশৃঙ্খলাঁর 

সহিত আক্রমণ, বীবোচিত ভাব, বণনৈপুণ্যে ও ক্ষিপ্রকারিতা করিম 
খার অনুচরবর্থের হদয়ে মহাভীতি উৎপাদন করিয়াঁছিল। 

করিম খার প্রাসাদতুল্য অগ্রাপিকার সিংহ্ঘার লৌহকীলকযুক্ত 
মুচি ছিল। সন্গ্যাসীরা সহজে তাঁহ! ভাঙ্গিতে পারিল না। অব- 
শেষে কতিপয় সর্যাসীসহ সচ্চিবানন্দ উদ্যান-প্রাচীর উল্লজ্যনপূর্ব্বক 
বাটার মধ্যে প্রবেশের সুবিধা করিয়া লইলেন। বলা বাহুলঃ, বাটীর 
অভান্তরে সন্ন্যাসীদিগের সহিত করিম খাঁর অনুচরবর্গের রীতিমত 
ব্লপরীক্ষ। হুইয়াছিল। 

উদ্ভানবাটার সাল্গিধ্যে গোলযোগ হইতেছে শুনিয়া করিম 
ফ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । সচ্চিদানন্দ ও তীহার সঙ্গী- 

দিগের সহিত করিম খাব সাক্ষাৎ হইল) তিনি ভীমবেগে সঙ্ক্যাসী- 

দিগকে আক্রমণ করিলেন। সচ্চিদানন্দ ও তাহার দলবল করিম খর 

পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই তীহাকে গৃহস্বামী বলিয়ু অনুমান করিতে 
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পারিয়াছিলেন। কাজেই সচ্ছিদানন্দ বিচ্যুৎগতিতে করিম খার সম্গু- 
খীন হইলেন। সঙ্ন্যাসীর দল দেিয়া প্রথমে করিম খা বিশ্বয়ান্থিত 
ইইয়াছিলেন। ভাবিলেন, ইহারা কে? হিন্দু স্্যাসী কি স্থ্তা 
করে? পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ইহারা সম্ভবতঃ ছপ্সবেশী 

দন্যু। ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন---“হিন্দ-কুক্ধুরের উপযুক্ত দণ্ড 
এখনই দ্িব*। করিম খ৷ সচ্চিণাননাকে লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন 
করিলেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দ অন্ভুত অন্ত্রচালনায় তাহা রোধ করিয়া! 
করিম থাকে নিমেষের মধ্যে আহত করিলেন। কিম খ! ভূতলশায়ী 

হইলেন। তাহার পতনসংবাদ মুহ্র্তমধ্যে বাটামধ্যে প্রচারিত হইল 
--মুসলমানগণ ভগ্গাশ হইয়া সন্যাসীদিগের নিকট পক্মায় স্বীকার 
করিল। সঙ্্যাসীরা “হরে মুরারে মধুকৈটভারে* বলিয়া হার 
ছাঁড়িয়! ত্বরিতপদে বহিদ্বণীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহিন্বার 

উন্মুক্ত হইল-অবশিষ্ট সব্যাসীদল বিন! বাধায় করিমের ভবনে 
প্রবেশ করিল। 

সন্র্যাসীরা আহত করিম খাকে বহন করিয়া একটি প্রকোন্ঠে 

শয়ন করাইল এবং ওধধ ছার! ক্ষত স্থান কীধিয়া দিল। শোঁগত, 
আব তাহাতেই রোধ হইল। পুরজনেরা দেখিল, দস্থ্যরা কাহারও 
উপর কোনরূপ অত্যাচার করিল না, কাহারও প্রতি রূঢ় বন প্রয়োগ 

করিল নাঁ-বরং মিষ্ট বাক্যে মধুর সম্ভাষণে সকলকে আন্ত করিয়া 
সপরিবাষে ছূর্গাদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সচ্চিদা- 
নন্দ কেবল করিম খাকে লক্ষ্য করিয়া বলিম্না গেলেন, “সেলাম 

থা সাহেব । তোমার পাপের পসরা অত্যন্ত ভাবি হইয়াছে । অতঃ 
পর ধর্দদে মতি দিলে ভাল হয় নাকি?” করিম খা গর্জন করি 

উঠিল। সচ্িদানন্দ স্বদনে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। 
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দেবানন্দের দুরদূশিত। 
আজি পৃর্ণিমা। সুনীল নভোমগ্ুগো অসংখ্য তারকাদল পরি- 

বোটিত হইয়। পুর্ণ শশধর প্রাণ ভরিয়। শ্বীজজ মধুর কিরণজালে ধরিত্রীকে 
আঙ্ছন্ন করিয়াছেন । চন্দ্রের বিমল ক্স্যোতিঃ, বন্তকুস্থমের মনোহর 

সৌরভ, মুহ্মদ্দ সনীর রাজমহলের সেই উপতাকা-গ্রদেশকে অতীব 
মনোরম করিয়াছিল। কোথাও খন বিটপী-সমাচ্ছন্ন নিবিড় 
অরণানী, কোথাও উদ্মুক্ত“প্রান্তর, কোথ।ও বন্ধুর .কঠিন মৃত্তিকাবঙ্ষে 

ন্ুবৃহৎ ও ক্ষুত্র পর্বতত্রেণী, সেই রমণীয দৃস্তের অপূর্বব শোভাবর্ধন 

করিতেছিল। কোথাও ক্ষীণদেহ গিরিননিনীর স্বচ্ছ সলিলগ্রবাহ 
নুধাংশু কিরণে রঞ্জত ধারার স্তায় প্রতীয়মান হইতেছিল। চতুর্দিক 
নিস্তব্ধ, প্রকৃতি যেন সোহাগভরে নুযুপ্তির জোড়ে শায়িতা। এরূগ 

সময়ে দেবানন্দম্বামীর মঠে সকলে জাগ্রত কেন? ইহারা কি 
শোকতাপক্রিষ্ট ? না আনন্দে উন্মত্ত? যখন সমগ্র দেশ নিদ্রাদেবীর 
আয়ত্ব, তখন ইহারা কিসের ভাবনায় অথবা৷ কিসের উল্লাসে নিদ্রাকে 

ভুচ্ছজ্ঞান করিয়া জাগ্রত রহিয়াছেন? 
মেই গিরিগহ্বরস্থ মঠ আঙ্গি জনকোলাহলে মুখরিত! মঠে 

দেবানন্দ শ্বামীর সকল শিষ্যই সমাগত। তঙ্যতীত সপরিবারে হূর্ণী- 

দাস বায় অবস্থান করিতেছেন। হূর্যাদাস রায় বলিতে লাগিলেন।-- 
*প্রভো! এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কার্ষে; সাধনোদেন্টে 
এ অধমের জীবন আপনি ছুইবার রক্ষা করিলেন। জাহ্ুবীগর্ডে 
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যখন প্রাণত্যাগ. করিতে যাইতে ছিলাম, আপনি তখন আমাকে নিবৃত্ 
করেন । তাহার পর পাষণ্ড করিমের গৃহে নিশ্চিত কালগ্রাস 

হইতে আপনিই রক্ষা করিয়াছেন ।” 

দেবানন্ন স্বামী বলিলেন, “বৎস ! ইহা বিধাতার ইচ্ছা জানিবে। 

আব্রন্ম তৃণ পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটবে, তাহাতে 
সেই সর্ধকর্ননিয়্তা সর্বেশ্বর ভগবানের কর্তৃত্ব ব্যতীত আর কাহারও 
কর্তৃত্ব নাই। যাহ! ঘটয়াছে, ঘটতেছে ও ঘটিবে, তাহ! ঘটনা-শৃঙ্খলায় 
স্থির আছে। যদি এই স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে হয়, তবে 
পরমেস্বরের ব্রিকালজত্বে সন্দেহের আরোপ করিতে হয় ॥ ঘিনি ভূত, 

ভবিষ্যত, বর্তমান কালের কর্তা--ত্রিকালজ্ঞ, তাহার অজ্ঞাত কিছুই 
নাই, ইহা অবিসংবাদী সত্য ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঘটনা- 
পরম্পরার স্থিরতা সম্বন্ধেও বিচার করিবার কোন কারণ থাকে না।” 

দেবাঁনন্দ স্বামীর ভগব্তক্তির প্রগাঢ় 51 বুঝিয়। তাহার শ্ষ্িবৃন্দের 

নয়নপ্রান্তে প্রেমাশ্র বহির্গত হইল। হৃূর্গাদাদ পুনর পি জিজ্ঞাসা 

করিলেন,_-“বুঝিলাম, এ সংসারে কর্তৃত্ব কাহারও নাই। তবে কি 
আমর! নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিব?” ূ 

দেবানন্দ। থাঁকিবার যো কি? যদি নিশ্চে্ জড়ের স্ঠায় 

অবস্থান কর! তোমার ভাগ্যে লিখিত থকে; তাহ! হইলে তাহাই 
করিতে হইবে $ নতুবা! যখন যে কার্য কর! তোমার অদৃষ্টে লিখিত 
আছে, তখন তাহা তোমাকে করিতেই হইবে । আমার মনে হয়, 
আমাদিগের সকলেরই সন্ুখে বিস্তৃত বর্তবা-পথ পতিত রহিয়াছে । 

 সকগকেই একই উদ্দেস্তে, একই কার্য) সমাধাঁন-করণার্থ সর্ব্ঘতোভাবে 
সর্বদা চেষ্ট)/ করিতে হইবে । আমাঁদিগের এই অপুর্ব সম্মিলনের 
একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।. 
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হর্গাদাস ও শিষ্যবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া! উঠিলেন,-আজ| করুন । 
দেবানন্দ। “তোমর! সকলেই জান, পুণ্যঙ্গোক না হইলে লোঁকে 

দেশের রাজ! হইতে পারেন না। এই জন্তই রাজাকে দেবতার অংশ 
বলিয়া! শান্তে নির্দেশ করিষ্বীছে। সেই দেবাংশসভূত রাঁজ! যদি 
ুক্ষিয়াসক্ত, আম্মুরিক আচারনুষ্পন্ন, প্রজাপীড়ক হয়, তাহা হইলে সে 

রাজ্যের বিনাশ অবশ্থাভাঁবী । : পক্ষান্তরে প্রজার পাপের ফলও এরূপ 
ভীষণ হইয়! থাকে । রাজা গ্রীজা উভয়ের মধ্যেই কর্তব্যচ্যুতি অধিক 
মানায় ঘটলে রাজ্য-বিপ্লবের; সুত্রপাত .হইয়৷ থাকে । মুসলমান 
বছ পুণ্যফলে আর্ধ্যাবর্তে রাজ্য্াপন করিম্নাছিলেন। যে সকল গুণে 
মুসলমান নরপতি বিভূবিত হুইয়াছিলেন, যে গুণের জন্য এক সময়ে 
হিন্দুরাই *দিললীশ্বরো বা! জগদীন্থরো বাঁ” বলিয়াছিলেন, সে সকল গুণ 
এক্ষণে মুসলমান রাঁজপুরুষদিগের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত 

হইতেছে । কাজেই ধরিত্রী ভারগ্রন্তা হইতেছেন। নিরীহ হূর্গাদাঁস 
রায়ের উপর অকথা অত্যাচার কি মৃসলমান রাজপুরুষদিগের কৃপথ- 
গমনের অন্ততম পরিচয়স্থল নহে? এই দুর্গাদাস রায়ের স্তায় 
এমন কত লোক প্রপীড়িত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? 
এই সকগ দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মুসলমানদিগের রাজত্ব কালের 

অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে । এ সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ 

লক্ষণ গ্রকাঁশ পাইয়াছে। কোথায় শ্বেতদীপ, আর কোথায় ভারতবর্ষ । 

স্বেতবীপের অধিবাসীরা এ দেশে নবাগত । কিন্তু তাহা হইলেও 
নান। গুণে তাহারা এদেশবাসীর চিত্তাকর্ধণে সমর্থ হইতেছে । তাহা" 
দিগের এই প্রতৃত্ব-স্থাপন কি বিবর্তনের একটা চিহ্ন নহে? 

"একদিকে মুসলমান চরিত্র যেরূপ কলক্কিত হইয়া কাঁপিমাময় 

হইতেছে, অন্তদিকে ইংরাঁজ চরিত্র তদ্রপ সর্বালঙ্কৃত ভাবে এদেশ- 
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বাসীর নয়নসমুখে পরিস্ফুটিত হইতেছে । ্তায়পরতা। সত্য প্রিযতা, 
লোকরঞ্জন মনুষ্যের প্রধান গুণ। ইংরেজ চরিত্রে ইহার স্পষ্ট 

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । আমার মনে হয়, ভগবান প্রপীড়িত 
বঙ্গবাসীর ছুঃখরাশি অপনোদনের নিমিত, এদেশের ভাগ্যাকাশে 

সৌভাগ্য-স্ষ্যের শদয়ের নিমিত্ত ইংরেজ বণিককে এদেশে আনয়ন 
করিয়াছেন। ইংরেজই এদেশের একছত্রী নরপতি হইবেন। 

“আমি যতদুর অবগত হইয়াছি, তাহাতে এদেশের শাঁসনপদ্ধতি 
অপেক্ষা ইংরেজের শাসন-প্রণালী সহতরগুণে শ্রেযঃ বলিয়া মনে হয়। 

প্রা ও প্রতীচ্যের এই বৈপরীত্য চমৎকার । আমাদের দেশে 

রাজাই সর্বেসর্বা ; তাহার অভিক্ুচির উপর শাসনকার্ধ্য নির্বাহিত 

হইয়া! থাকে । নরপতি যদি বিবেচক, 'তীক্ষরশী ও বিচক্ষণ হন, 
তাহা হইলেই প্রজার নুখন্বচ্ছন্দত। বৃদ্ধি হয়। রা্জ। ছুষ্টমতি, প্রপীড়ক 
হইলে প্রজার ধনপ্রান নিরাপদ হয় না। ইংলগ্ডের শাসন-প্রণালী কিন্ত 
অন্তবিধ। তথায় রাজা প্রকৃতিপুপ্রের প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শান্ুক্রমে 

সর্ববিধ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রজাবুনের সুখ হাঃখ, ইচ্ছ। 

অনিচ্ছা প্রভৃতির প্রতি লক্ষা রাখিয়া প্রজার প্রতিনিধিমগুলী বাঁজ- 

কার্ধ্য পরিচালন! করিবার নিমিত্ত বাজাকে সাহাধ্য করিয়া! থাঁকেন। 

নরেশও তদনুরূপ কাধ্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই 
সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত রাজাশাসন-গ্রথা যে সর্জনপ্রিয়। তাহা 
ব্লা বাহুল্য । 

“কেবল এই শাসন-গ্রণালীর প্রেত! নহে, অন্কান্ত কারণেও 
লোকে ইংরেজের পক্ষপাতী হইয়া! পড়িতেছে। ইংরেজের সায়” 

নিষ্ঠতা, সত্যবাদিত৷ সর্বজনগ্রশংসিত। শুনিয়াছি শ্বেতদ্বীপে ভূপতি 
হইতে ভিখারী পধ্যস্ত একই বিধির অধীন। একদা ইংলগ্ডের প্রথম 
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চাঁপস নামক অধিপতি প্রচলিত বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া 

বথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা! প্রদর্শন করিয্বাছিলেন। তজ্জন্য তীহার 

প্রাণদণ্ড হইয়াছিল । এমন সর্বগুণাগ্িত, মহানুভব জাতি যদি 

ভারতের একছত্রী শাসক হন, তাহা হইলে ভারতে শুভ দিনের 
উদয় হইবে-...এদেশে বর্গী, প্রভৃতির উত্ধপাঁত হাঁস হইবে, শাস্তির 
শীতল ছাযায় অবস্থান করিয়! ভাবতবাঁসী বর্বাঙ্গীন সুখভোগ করিবে । 

প্ৰৎসগণ ! পূর্বেই বলিয়াছি, বিদাঁভার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তিনি 
আমাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধি, হিতাঁহিত-বিবেচন্র-শকি, জান,ধর্্ম গ্রড়তিতে 

ভূষিত করিয়াছেন । এ সকলের দ্বারা! আষর! তাহার ইঙ্গিত মত পরি- 
চাঁলিত হইয়! থাকি এবং কর্তব্য নির্ণয় কাঁর। বর্তমান ক্ষেত্রেও উহাঁব 

বার! আমাদিগকে কর্তবা-নির্ঘর করিতে হবে। নবাব সিরাজুদ্দৌল! 

ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধে কলিকাতা! যাঁজ্! করিতেছেন । এই প্রবল 
শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে যাঁহাঁর! দুস্থ, বিপন্ন ও আর্ত হইবে, তাহা" 
দিগের সাহাধ্যার্থ থাঁশক্তি কার্য করিতে হইবে । কর্তব্পালনের 

ইহাই উপযৃক্ত অবসব। ধাঁহারা আমাদিগের দেশে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহারা হিচ্দুই হউন, মুসলমানই হউন, আর খৃষ্টানই হউন, এক্ষণে 
আমাদিগের স্বদেশবসীঁ বলিলে অন্তায় হয় না। সুতরাং তীঁহাদিগের 

ক্লেশোঁপনৌদনে, সেবা শুশ্রযাঁয় রত হয়! কর্তব্য । সেই কর্তব্য- 
পাঁলনার্থ--আমার ইচ্ছা--সকলেই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করি। 

মঠ রক্ষার্থ সঙ্চিদানন্ব, পরমামন্ব, প্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মাননদ থাকুন । 
সকলেই দেবানন্দ স্বামীর আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিলেন। 

দেবানন্দ স্বামী পুররপি বলিতে লাগিলেন”--" সংসারক্রিষ্ট জীব যে 
যেখানে আছে, সকলেরই সেবায় ব্রতী হওয়াই জীবের প্রধান ধর্। 

তোঁমর! আগামী কল্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবে। তথায় 



দেবানন্দের দুরদর্শিতা। ৫৯ 
ক কপ ০ পা স্পট ০৯৯০ 

জাতি, ধর্ম, বর্ণ বিচার না করিয়া বিপন্ন ও আর্ডের সেবা করিতে 

সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। দেখিও, শক্র-মিত্ ভেদজান তোমাদিগের 

হৃদয়ে যেন স্থান না পায় |” 



ব্রেয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

প্রণয়ের ফাঁদ 
সিরাজুদ্দৌলা সসৈস্তে কলিকাতাস্্ব ইংরেজ বণিকদিগের কুঠি 

আক্রমণার্থ আঁদিতেছেন, এ সংবাদ ঁতুদ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। 
ইংরেজেরা যথাসাধ্য নবাবের কোপ প্রশষনাঁথ চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন । এদিকে ইংরেজ হুর্গাদি সুচীকরণ) আত্মরক্ষার উপায় অবলশ্বন 
প্রভৃতি করিতেও বিরত হইলেন না। ইংরেজ বণিকগণ সেই অন্ন 
সময়ের মধ্যে যথাসাধ্য বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। 

কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া! গেল। উমিচার্দের বাটাতেও সক" 

লের ব্দনে উদ্বেগের চিন্কু প্রকটিঙ হইল। বাজ রাজবল্লভের পুত্র 

কষ্ণবল্লভ সর্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইলেন। তিনি ইংরেজের 
ভরসায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরেজ বণিক" 
দলকে বিপর় দেখিয়া তাহার ভয়ের অবধি রহিল না। কৃষ্ণবর্পভ 

ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ কৃঠির কর্তা ড্রেক সাহেবের নিকট 
গমনাগমন কৰ্সিতে লাগিলেন । অবশেষে স্থির হইল, কৃষ্ণবন্পত 

উমি্টাদদের বাটীতে অবস্থান করিবেন না--ধনরত্বাদি লইয়া ইংরে- 
জের হুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। | 

রাজা বাজবল্লভ ঢাকায় অবস্থান কালীন ইংরেজের উপর 
অত্যাচার করিতে ক্রুটা করেন নাঁই। তিনি ছলে বলে কৌশলে 

ইংরেজ বণিকের নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে 



প্রণয়ের ফাদ । ৬৯ 

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত হওয়া আবস্টক। কৃষ্কবল্পভের আনীত 
অর্থ ইংরেজের কোষ পূর্ণ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় কিরূপে 2 

এদিকে কলিকাতাব তুর্গমধ্যস্থিত একটা গ্রকোষ্ঠে' ম্যানিংস্বাম 

সাহেব ও বিবি মেবী গভীর পরামর্শে রত ছিলেন। ম্যানিংহাঁম 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,-"মেরি ! তুমি কি ঠিক জান, কৃষ্- 
ব্পভ ধনসম্পত্তির বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করে নাই 2 ধূর্ত উমিটাদ 

উহার কি কিছু আত্মন্মাৎ করে নাই ? 
মেরী। ম্যানিংহ্াম |. .তুমি কি জান না, শ্বেভরমণী সহজে 

মিথ্যা কথ! বলে না--বিশেষতঃ তাহার প্রণয়াস্পদের নিকট। 

ম্যানিংহাম। মেরি, আমার হৃদয়রাজ্যের. অধিশ্ববী মেরি! 

তুমি আমার উপর জ্ুদ্ধ হইও না।*আমি তোমার কথায় 

অবিশ্বাম করি নাই। তবে তুমি অবলা--যদি আমাদিগের 

উদ্দেপ্ত সিদ্ধির সকগ পথ পরিস্কার করিয়া রাখিতে না পারিয়া থাঁক, 

কোন দিকে সাবধানতার ক্রুটী হুইপ্া থাকে, ভজ্জন্ই তোমাকে 
বারংবার প্ররপ প্রশ্ন করিতেছিলাম। 

প্রণমীর প্রিয় সম্ভাষণে নারীর হৃদয় উথলিয়া উঠে। ম্যানিং- 
হামের প্রেমপূর্ণ বাঁক্যে মেরী হাতে স্বর্গ পাইল। ভাবিল,_-্ধরাঃ 

ধামে আমিই ধপ্তা ও সুখী 1” মেরী আত্মহারা হইয়! ম্যানিংহামের 
গলদেশ ভূজদ্বারা বেষ্টন করত প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিল। সে 
দৃষ্টিতে কত অর্থ, কত ভাব নিহিত আছে, তাহ! (প্রেমিক ব্যতীত 
অন্যের বোৌধাতীত। 

মেরী বলিল১--*প্রিয়তম ! হ্ঙদুর সাবধানতা! অবলম্বন করা 
উচিত, আমি তাহ! করিয়াছি । কৃষ্ণবল্লভের পত্ধীর নিকট হইতে 
ম্কল সংবাদই পাইয়াছি। | 



৬২ পলা শী-ম্চনা । 
শপ পিপি “হিরা এএরট__. ভে ও, পিউ এই 

ম্যআা। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ করিবার উদেস্ত্য সঙ্বন্থে 

কোন কথ। শুনিয়াছ কি? 
মে। বিশেষ কোন কথা শুনি নাই। আচ্ছ। নবাব কি 

সহ্য সত্যই কলিকাতা আরুমণে রুতসক্কা় হইরাছেণ তাহা হইণে 

প্রাধাধিক ! আমাদিগেব দশ! কি হইবে ? 
ম্যআা। আমরা যেরূপ সংবাদ শাইয়াছি, ভাহাতে নবাবের 

কলিকাত। আক্রমণ করিবার প্রত ইন্ছ্ব আছে বণি্া নে হয় পা । 

প্রথমতঃ শওকতজঙ্গ এখনও জীবি৩ খ্বাছে-_নবাবের শএতা! সাধনে 
বিরত হন নাই । কে বলিতে পাঁবে* সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসণ- 

চত করিয়া শওকতজন্গ নবাবেৰ পদে সমাসীন হইতে পারেন ণা। 
নবাব সিরাজুদ্দৌলা সে দিবস শওকতজঙ্গের বিকদ্ধে বুদ্ধ"ঘাত্রা 
কবিয়া অকস্মাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আমাদিগের 

বিশ্বাস, অর্থাভাবই ইহার কারণ | ফবাসী, ওলনাঁজ প্রভৃতি অপেক্ষা 

আমাদিগকে অধিকতর ধনশানী দেখিঘা সম্ভবতঃ আমাদিগেব নিকট 

হইতে অর্থ গ্রহণ করাই নবাবের উদ্দেশ্ট। ইহার নিমিন্তই এই 
যুদ্ধায়োজনের বিভীষিক! প্রদর্শন । 

মে। ভগবান তাহাই ককন--নবাবেব কলিক।তা আক্রমণ 

সংবাদ মিথ্য। প্রতিপন্ন হউক । কিন্তু যদি আমাদিগের অনুমান সত্য 

ন! হয়, যপ্ধি প্রকৃতই নবাব মাঁমাদিগকে আক্রমণ করেন, তাহ! হইলে 

কি হইবে? 
ম্যা। আশি সকল উদ্যোগ ঠিক করিয়া রাঁখিয়াছি। 

নবাবের আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাইতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োঞ্জন। 
আহার পর যদি কোনক্রমে আমরা এদেশ হইতে পলায়ন কবিযনা 

স্বদেশে উপনীত হইতে পাবি, তাহা হইলেও. আমাদিগেব অর্থের 
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আবশ্টক। এই অর্থ সংগ্রহ করা সম্বন্দে আমি এক উপায় স্থির 

করিয়াছি । প্রশ্য্যশালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলে 

আমাদিগের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না । মেরি! মেরি! 

তখন তুমি আমার সহধর্মিণী--মহ্বশারিনী হইবে। .সে দিন 

কবে আসিবে? | 

মেরী ) আমার জীবনপর্বস্ব ম্যানিংহান! তুমি ভবিষাতের 

নুখৈশ্বর্ষ্যের দৃহ্া আমার সম্মুখে উদঘাটন করিয়া! আমাকে পাগল 

করিতেছে । প্রাণাধিক ! ন্সাগিও সেই দিনের অপেক্ষায় জীবন 

ধারণ করিয়া আছি । | 
ম্যানিংহাম মেরীর নিকট হইতে ধিদ]ুয় গ্রহণের জন্য বলিলেন, 

_পমেরী ! এখন বিদীয় দাও । যেরেপে আমাদিগের অভীষ্ট পিছ 

হইবে, তাঁহারই উদ্যৌগ আগ্োজন করিতে হইবে। যাহাতে 

ব্র্থমনৌরথ ন! হই, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তুমি স্যাহ্ল্যাণ্ 
সহেবকে সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিবে । নবাবের সম্বন্ধে 

অতঃপর কর্তব্য কি, ভাহা নিগ্ধারণার্থ অগ্য ডক সাহেব এক সভা 

আাহ্বাঁন করিয়াছেন । সী সভায় ইতিকর্তবঃত। স্থিরীকূত হইবে।” 

ম্যানিংহাম সংল্গবের কথায় মেরী প্রাণটাকে ছি ডিয়া বিছা 
লইলেন। 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

সর্বনাশের সু্চন!। 

গ্রথ্ল গ্রতাপান্বিত উমিটাদ আঙ্টি স্বকীয় প্রাসাদে চিন্তাকুল 

হয়ে বসিয়া রহিয়াছেন। ইংরেজের সহিত যাহাতে নবাবের সংঘর্ষ 
না ঘটে, তৎগ্রতি উমিটাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্ত তীহার চেষ্টা 
কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ইংরেজ বণিকদগ উমিটাদের ছারা 

নবাবের নিকট নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়! সন্ধি প্রস্তাব করিয়া" 
ছিলেন। নবাব সিরান্ুদ্দৌল। কলিকাতায় বৈজয়স্তী উ্ডীন 
করিয়৷ সুবিধাজনক প্রস্তাবে ইংরেঞ্জ বণিককে বাধা করিতে কৃত" 

সংকল্প হন। কাজেই উমিটাদের প্রস্তাবমত কলিকাতা -আক্রমণ-সহল্প 

পরিত্যাগ করিতে নযাঁব সম্মত হন নাই। উমিটাঁদ উভয় পক্ষেরই 
হিতৈধী ছিলেন। এই বিবাদে এক পক্ষের কলা সর্বনাশ হইবে, তাহা 
তিনি স্থির জাঁনিতেন। তিনি তাহ! ভাবিয়াই ক্ষুঞ্ন হইলেন। 
* এদিকে নবাবের অন্ুমতিক্রমে দীপটাদকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতে 

হইয়াছে । নবাব অকল্মাৎ দীপচাদকে মুশিদাবাদে প্রেরণ কবিবার 
জন্ত আদেশ করিলেন কেন? উমিটাদ ইহার মর্ম্ৌদঘাটন করিতে 

পারেন নাই । তিনি যে শ্বক্ং মুর্শিদাবাদে গমন কবিবেন, তাহারও 

উপাঁয় নাই । কারণ, তাহা হইলে ইংরেজ বণিকদল তাহার উপর 
লঙ্দেহ করিতে পাবেন। কাজেই বাধ্য হইয়া উমিঠাদকে কল্পনার 
সাহায্যে ইহার মীমাংসায় উপনীত হইতে হইল। 



সর্বনাশের সচনা। ৬৫ 

আজি সেই প্রামাদতুল্য বিস্তৃত ভবনের সভাগৃহে বিষ মনে 
উমি্াদ বগিয়্াছিলেন। নিকটে হূর্গাদাস রায় ও কতিগয়্ কর্মচারী 
উপবিষ্ট । তিনি দুর্গীদাস রায়কে বলিলেন, “তোমার বিপদের সকল 
কথাই শুনিয়াছি। কি করিব? যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে 
কোনরূপ সাহাধা করিতে সাহসী হইতে পাবিলাম না। তুমি ত 
দেখিতে পাইতেছ, দেশে এখন যেন ছুই প্রভু সমুদদিত হইয়াছে । 
নবাবের যেরূপ মনোডাব, নবাবের হৃদয় আমাদিগের বিক্ষছ্ছে 

শক্রপক্ষ যেরূপ সন্দেহবিষ-দিপ্ধী করিয়াছে, তাহাতে নবাবের 

কোপানলে পতিত হইলে সহঙ্জে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। 
সিরাজুদ্দৌলা! বুদ্ধিমান হইলেও, আজীবন মাঁতামহ্র ক্পেহে লালিত 
পালিত হওয়ায় উদ্দীম যৌবনম্ুলভ নানান্দীষের আকর হইয়াছেন। 

এদিকে আবার ইংরেজ কুঠির সাহেবদিগের উপর ততঁহার পুর্ববাপর 
সন্দেহ আছে । ইংরেজ বণিক আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে 

দেখিয়! থাকেন বলিয়া মনে হয়। তবে ইংরেজ বড়ই বুদ্ধিমান 

তাই সহজে মনোভাব প্রকাশ করেন না। ইংরেজ বণিকেরা মুখে 

কিছু না বলিলেও মনে মনে ঘে আমাকে সন্দেহ ৪ থাকেন, 
আমি তাহা-বেশ বুঝিতে পারি। 

দুর্গীদান। করিমের অত্যাচারের কথা আপনি বোঁধ হয় সকলই 
শুনিয়াছেন। আমি এরপ গ্রপীড়িত হইয়াছিলাম যে, একদা গঙ্গা- 
বঙ্গে প্রাণবিসঙ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তাহার পর এক 
মহাঁপুরু্ আর্মীকে উদ্ধার করেন। সুন্ধ এই একবার নহে, তীহার 

অচুপ্রহেই আমি করিমের কবলমুক্ত হই। হাহ! হউক, এখন আমা 
দিগের কর্তবা কি? সেই মহাপুরুষই আমাকে আপনার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার বাঁক্]াবলী শ্রবণ কৰিলে তাহাকে 



৬৬ পলাশীষ্চুচনা। 

ব্রিকালজ বলিয়া অন্গমিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিহার 

উড়িব্যার প্রজাপুঞ্জের পরীক্ষাস্থল, সমুপস্থিত হইয়াছে । আবার 
সাধারণ প্রকৃতিপুঙ্জ অপেক্ষা! আমার এবং বিশেষ আপনার ভাগ্য- 

পরিবর্তনের বিশেষ সভাবন]। তাই তিনি আপনাকে সাবধানে 

পাঁদবিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে বাজা--দেবত]। 

অগ্চদিকে ভ্টায়পরায়ণ, নীতিকুশল, প্রতিপালক ইংবেজ বণিক । 
ধাহারই বিপক্ষতাচাবণ করা যাইবে, তাষঈাতেই প্রত্যবায়ভাগী হইতে 

হইবে। যতদুর সন্ভব, নিরপেক্ষভাবে কার্ধয করা আমাঁদিগের কর্তব্য 
বলিষ! তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । ছুঠনি বলেন, হুস্থের সাহাষ্য, 

আর্ের শুশ্রুষা করাই আমাদিগের যেন জীবনের ব্রত হয় 

উমিটাদ । মহাপুরুবেব কথ] শুনিয়াছি। তিনি পি পুকৰ। 
তুমি ভাগাৰান, তাই তাহার দর্শন পাইয়াছ। আমাৰ অদষ্ট প্রসন্ন 
হইগে তাহার পদধূলি লাঁও কবিয়। জীবন সাক করিতাম । তিনি 
যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা মে সম্পণ দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, 

তগ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমিও সাহার উপদেশ মত কার্য; করিতেছি । 

এই সগয়ে জনৈক প্রহরী আপিম সংবাদ দিল, কলিকাতা কুঠি 

হইতে ম্যাণিংহাম সাহেব মহারাজেব সহিত সত্ব সাক্সাৎ করিঠে 
অভিগানী। ভমির্টাদ তাহাকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ 

প্রদান করিলেন। ম্যানিংহাাম আঁসিলে ভমিটাদ তাহাকে সাদর 

সভাষণপূর্বক আপ্যায়িত করিলেন। ম্যানিংহাম আন পরিপ্র 

করিয়াই বলিলেন, “মহারাঞ্জ! শবাবের ক্রোধ এক কিছুতেই 
উপশমিত হইবে না ?” 

উমি। আমি সাধ্যের ক্রুটী করি নাই। কিন্তু কিছুতেই ফলো- 
দয় হইল ন|। 
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০ শাওন জা অ+ উজ আহলে আন সপ আস পািতলাসি পপ পা আপি পপ ৭ পতল ৭ শা 

ম্যা। আমাদিগের বিশ্বাস, আপনি যথাসাধ) চেষ্টা করেন নাই। 

নবাঁৰ সরকাঁরে আপনার যেবপ প্রতিপত্তি তাহাতে আপনার 

প্রয়াস বিফল হইবার কোন কারণই ত পরিগঙ্গিত হইতেছে না। 

উ। আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাহেন ? 

ম্যা। আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি নাঃ তবে আমাদিগের 

ধারণার কথাই বগিতেছি। আচ্ছা! যখন নবাব কলিকাভা 

আক্রমণ করিতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, তখন আপনার দবার। 

আমরা রায়ল্লভ, মির্জার প্রতৃতিকে যে উৎকোচ প্রদান করিয়াছি, 

তাহা প্রত্যর্পিত করান) 

উ। সাহেব ! এরূপ অসস্তব কথার প্রস্তাব করিতেছেন কেন ? 

আঁপনার। কি জানেন না, নবাবনসভীয় যাহা* “পূজা? স্বরূপ প্রদত্ত হয়, 

তাহা ফিরিয়া পাঁওয়। যার না । এট ত নুতন নহে ? নবাবের অমাত্য- 

বর্গকে কতবার “পৃজা? দেওয়া হইয়াছে, কত বার কার্ধ্য সিদ্ধি হয় 

নাই, তখাপি তাহা কি ফিরিয়া পাওয়। গিয়াছে ? 

ম্যা। মহারাজ! ইংরেজ আপনার বিক্ুদ্ধীচরণ কথন কে নাই। 

কিন্ত আপনি কৌনলজাঁল বিস্তারপূর্বরক ইংরেজকে বিপন্ন করিতেছেন; 

কলিকা। কুঠির অধিকাংশ কর্মচারীয় ইহাঁই বিশ্বাস। তাহা যদি ন। 

হইবে, তাঁহা হইলে আপনার সহোদরকে আপনি এ সমগ্র মুর্শিদাবাদে 

পাঠাইবেন কেন? আমার্দিগের অবস্থানাণি, সৈশ্বলাদির সংবাদ 

প্রেরণ করা আপনার উদ্দেস্ত বলিয়া অনেকে অনুমীন করেন। 

আর এক কথা। এই হূর্মানাস খারই বা এত দিবস পরে আপনার 

নিকট সমাগত কেন? দুর্গীদাঁস রায় নবাবের হন্তে লাঞ্চিত ও 

সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। হঠাৎ উদ্ধার পাইয়া! নবাবের পক্ষ হইতে 

আপনার নিকট আিগাছে, এনপ অনুমানও অনেকে করিতেছেন ! 



৫ পলা শী-সুচন1। 

উমি। সকল অনুমাঁনই অমূলক । ইংরেজ বণিক আমার 
সহিত যেরূপ অসথ্যবহার করেন নাই, আমিও তদ্রুপ জাতসারে 
ইংরেজ বণিকের কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই। আমি বুঝিতে 
পারিতেছি না, ইংরেজ বণিকেরা হঠাৎ জ্গামাকে অবিশ্বীস করিতে- 
ছেন কেনঃ দীপচাদকে আমি স্বেচ্ছায় মুর্শিদাবাদে পাঠাই নাই 
নবাব বাহাদুরের আজায় পাঠাইতে বান হইয়ছি-_ইহাও ইংরেজ 
বণিকদিগের অগোচর নাই। তাহার! পর ছূর্গাদাস রায়ের কথা। 
ইনিও আমার স্ার বহুদিবস হইতে উ্ংরেজের বাণিজ্য ব্যবসায়ে 
সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। অ্িন্ আমার সহিত ইহার 

অত্যধিক সম্প্রীতি আছে। ন্ুত্তরাং কারামুক্ত হইয়া আমার সহিত 
সাক্ষাৎ কর্ণাভিপ্রায়ে কলকাতায় আগমন বিসৃশ ব্যাপার বলিয়া 

প্রতীয়মান কেন হইবে, বুঝিতে পাবিলাঁম ন1। 

ম্আা। মহারাজের বাক্চাতুর্ধয, যুক্তিকৌশল চমৎকার বটে» 
কিন্ত মহারাজ বোধ হয় জানেন না, মুশলমান নবাবের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপপুর্ববক কার্ম্য কর1 ষত সুবিধাজনক ও সহজ, বুদ্ধিমান ইংরেজ 
বণিককে প্রতারিত কর! তত সুবিধাজনক ও সহজ নহে। আমাদিগের 
বিশ্বাস ছিল, মহারাজ কৃষ্ণবপ্নভ প্রকৃতই নবাবের ক্রোধ-বহিতে 

তম্মীভূত হইবার আশঙ্কায় আমাদিগের আধ্র় গ্রহণ করিয়াছেন । 
এক্ষণে মনে হইতেছে, তাহাও ছগনা মাত্র। এরপ অন্থমান 

কবিবার কয়েকটা কারণ পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। * এক্ষণে অন্ত যে 
প্রমাণ উপস্থিত করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া! মহাঁবাঁজ বোঁধ হয় যুগপৎ 

বিশ্মিত ও স্ততিত হইবেন। বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ বণিক মুর্খ 
মুশলমান কর্মচারী নহে। 

উ। আপনার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারতেছি 
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না। ইংরেজ যে চতুর, ধীশক্তিসম্পন্ন। তাহা জানিতে আমার বাকী 

নাই। জানিয়া শুনিয়া কে কবে নিদাঘের উত্তপ্ত বালুকাঁকণ! 

হইতে উদ্ধার পাইবাঁর মানসে অগ্নিকৃণ্ডে বম্প প্রদান করিয়। থাকে? 
আপনার! আমার বিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে কি অকাট্য প্রমাণ পাইয়া- 

ছেন, বলুন ? 

ম্যা। চরাধিপতি বাজ! রামবাম লিংহের সহিত মহাঁরাঙ্ 

পবিচিত কি? বাজ! রামনান সিংহ নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারী 

নহেন কি? সেই রামরাম পিংহ.গোঁপনে আপনার নিকট দত প্রেরণ 
কবিয়াছিলেন। সেই দুতের নিকট:যে পত্র ছিল, তাহা! আমাদিগের 

হস্তগত হইয়াছে । মহারাজের সকল কৌশলই বার্থ হইয়াছে ! 
উ। দশচক্রে ভগবান ভূত হন, এরা একটি প্রবাদ আছে। 

আমর! হিন্দু, সত্যের অপলাপ করিতে অভ্যন্ত নহি। আপনারা 
দূতের প্রতি যেরূপ বাবহার করিয়াছেন, অন্ঠের পত্র ষেরূপে হস্তগত 

করিয়াছেন বলিতেছেন, তাহ! আপনাদিগের শ্তা।য় স্তায়নি্ট জাতির 

উপযুক্ত কার্ধয হম নাই। দেশের লোঁকে মুশলমান রাজত্বে বিব্রত 

হইয়াছে। আপনাদিগের সরলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সহৃদয়তার 

উপর দেশের প্রজা! সাধারণের ক্রমশঃ আস্থা স্থাপিত হইতেছে। 

নডুব৷! কলিকাতায়, আপনাঁদিগের কুঠির আশ্রয়ে, বাস করিবার 
জন্ত লোকে এত ব্যগ্র হইবে কেন? আপনাদিগের আশ্রয় গ্রহণ 

করিলে ধনগ্রাণ নিরাপদ হইবে, এই বিশ্বাসে রুষ্কবঠীতও কলিকাতায় 
আসিমাছেন, আমিও এখানে বাপ করিতেছি । আপনাদিগের এ 
ব্যবহার নীতিবিগৃহিত হয় নাই কি? 

তাহার 'পর, রাজা রাঁম রাফ সিংহ কি পত্র লিখিকা দূত প্রেরণ 

করিয়াহিলেন, তাথা ও আছি অবগত নহি। যদি তর্বান্থবোধে 



চর পলাশ-চনা | 
চরে রি 

৯ হিটার, ৮. 

শ্বাকারই করা যায় € যে, সেই পত্রে ইংরেজ বণিকের : শত্রুতা ঝরিতে 

রাজা! জামাকে উপদেশ দিরাছিলেন, তাঁহ। হইলেও তাহাতে আমার 

দোষ কিসে সগ্রমাণথ হইল? রাজা বামরাম সিংহ পত্রে যাহা 

লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার সহিত আমি কোনরূপ যড়বন্্ে লিপ্ন 

আছি এরপ প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে কিঃ 
ম্যা। “আমি আপনার কথার (শেষাংশ হইতে উত্তর প্রদান 

করিব। পত্রে লিখিত আছে, নবাষ্ী ইংরেজ কুঠি আক্রমনার্থ 

কলিকাতা অভিমুখে যার! করিতেছেন যুদ্ধের ফলাফল যাঁহা হয় 
হইবে--কিন্ত যাহাতে দেশী লোক কোনরূপ কষ্ট ন| পায়, তজ্জন্ত 

পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত? নবাবেরও তাহাই ইচ্ছা । 
আাঁপনি কলিকাতার দেশী অধিবাসীদিগকে নিরাপদ স্থানে গমন 
কবিতে বলিবেন এবং আপনিও তদন্ুরূপ কার্য্য করিবেন।* 

“এখন কথা হইতেছে, বাজ। রামরাঁম সিংহ আপনাকে পত্র 

লিখিলেন কেন? দ্বিতীয় কথা, আপনার যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট 
ন। হয়, তজ্জন্ত নধাৰ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? ইহা হইতেই 
কি বুঝা যাইতেছে না যে, আপনার সহিত নবাবের ভিতরে ভিতরে 
কোনর ষড়যন্ত্র চলিতেছে ।” 

"তাহার পর আমাদিগের পত্র গ্রহণ ও পাঠের কথা ? স্থান-কাল- 

পাত্রোচিত ব্যবহ!র নীতিবহিভূতি নহে। কুট-রাঁজনীতির মন্দ অবগত 

থাকিলে আপনি আমাদিগের কার্ধে দোষারোপ করিতেন না। 
দুরুদর্শিতী। জটিল রাঁজনীতিজ্ঞান প্রভৃতির অভাবে মুশলমান রাজত্বের 

অধঃপতন হইতেছে ।” 
দর্গাদাস বাঁর় এতঙ্গণ নীরব ছিলেন, তিনি স্বপক্গ সমর্থনের 

নিমিত্ত বাডনিষ্পত্তি কেন নাই । তিনি এক্ষণে বলিলেন, “সাহেৰ ! 

০০০০ স্পা পান 



সব্বননাশের হুচনা। ৭১ 

যদি আপনার কথাই সত্য হয়, তাহ! হইলেও আমাদিগের সরলতাই 
সপ্রমাণ হইতেছে না কি? হ্ঃখের বিষয় এতদিবস ইংরেজ ৰণি- 
কের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্ক কার্ধ্য করিয়া এক্ষণে আমর! অবিশ্বাসের 

পাত্র হইয়াছি। মহারাজ উমিচাদ যর্দি ইংরেজ বণিকের উপর 
বিরূপই হইতেন, তাহা হইলে এত কৌশল অবনসস্বন করিবেন কেন, 
তিনি ইচ্ছ। করিলে ফুৎকানে ইংরেজ বণিককে এদেশ হইতে উড়াইয়। 
দিতে পাঁরিতেন ত।” 

ম্যানিংহাম লাছেব তুর্গীদাস রায়ের শেষোক্ত কথায় বিশেষ 

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন । বিষিবুক্দ রোপিত হইল। 

ইহার ফলে উমিটাদের সর্বনাশ হইল। 
ম্যানিংহাম.চলিয়৷ যাইবার পর উপ্দিচাদের কুটুম্ব ও কো যাধ্যঙ্গ 

হাজান্রিমল্ল বলিলেন, মহারাজ! কুঠির ইংরেজ বণিকদিগের 
মনোভাব ভাল বলিয়া! বোধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, ধনজন 

লইয়া মহাঁরাঁজ কলিকাতা ত্যাগ করুন)” 
দুর্গীদাস রাও এই পরামর্শ অনুমোদন করিলেন । দুর্ণীদাস 

রায়ের কথিত সন্গ্যাসীদিগের আশ্রমে পুরমহিলা। ও ধন রত্বাদি প্রেরণ 

করা হইবে, স্থির হইল । 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
বত সেজান 

ইংরেজের জ্্রণ | 

নবাব স্রাঁজুন্দৌল। বিপুল সৈরনঁসহ প্রকৃতপক্ষে কলিকাত। 

আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইডেছেন, ঞ্ছলিকাতায় ইংরেজ বণিকেরা 

ইহা বেশ বুঝিলেন। তাহার! নবাৰকে তুষ্ট করণার্থ অর্থ প্রদানের 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নবাবের প্রধান অমাত্যবর্গকে 

পুজা” দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
নবাব অর্থের প্রয়ানী হইয়া! কলিকাতা আক্রমণে সমুদ্যত হন নাই। 
তিনি ইংরেজ বণিককে স্বীয় প্রতাপ বুঝাইবার জন্য, সম্পূর্ণ বশীভূত 
করণ।ভিগ্রায়ে এই অভিযান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরেজ 

বণিক এক্ষেত্রে প্রথম হুইতেই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ! এক্ষণে 
আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কর্তব্য অব্ধারণার্থ সত্বর 

মনত্রণামসভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় কলিকাত! কুঠির যাবতীয় 
উচ্চ কর্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন। 

কলিকাতা কুঠির অধ্যক্ষ ডক সাহেব সভাপতির আসন পরি- 

গ্রহ করিলেন। তিনি বলিলেন “আমর! বণিকবেশে এদেশে 

অবস্থান কৰিলেও, বীরের জাতি, বীরপুত্র । নবাব সৈম্ত অগণিত 

হইলেও শৃগাঁল কুকুরের স্তাঁয় আমাদিগের মরা উচিত নহে। পদ- 
দলিত হইলে নিরীহ ভেকও আত্মরক্ষার্থ সমুদ্ধত হয়। মরিতে হয়, 

আমর] বীরের স্তাঁয় মরিব |” 



শংরেজের মস্ত্রণা । ৭৩ 

হলওয়েল সাহেব বলিলেন, “ড্রেক সাহেবের কথাই ঠিক । নবাব 

আমাদিগকে অকারণে শক্র-পর্যায়তৃক্ত করিয়াছেন। ফরাঁপীর 

সহিত ইংরেজের জলম্থলে যুদ্ধানল গ্রজ্থলিত হইয়াছিল; সে সময়ে 

চন্দননগর হইতে ফরাসাধিগের আমাদিগকে আক্রমণ করা অসম্ভব 

ব্যাপার ছিল না। ফরাসীরা কলিকাতা কুঠি আক্রমণ করিলে নবাব 

সিরাজুদ্দৌল৷ কিছু আঁমাদিগের পক্ষাবলগ্বন করিয়া করাসী-দমনে 
অগ্রসর হইতেন না! এরূপ স্থলে জীর্ণ দুর্গের আবশ্তকোচিত সংস্কারে 
প্রবৃত্ত হওয়া কি বিনম অপব্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে 1” 

ম্যাকেট সাহেব বলিলেন, “কেবল ইহাই নহে। আমাদিগের 

উপর আরোপিত দৌষাবগীর খগ্ডনার্থ ,যদি ঘুক্তি প্রদর্শন করাতেও 
আমাদিগের কোনরূপ অপরাধ হইয়! থাকে, তাহাও মার্জন করিতে 

আমর! নানারূপ অন্ুনরর় বিনয় সহকারে নবাব সমীপে প্রার্থন। 

করিয়াছি, কিন্ত সকলই ব্যর্থ হইয়াছে । নবাব যদি সুবিচার করিতেন, 

আমাদিগের দেশের হ্যায় এদেশে শাসনদণ্ড পবিচালন করিবার 

যদি প্রথ। খ্ঁকিত, যদি নবাব স্বেচ্ছাচারী না হইতেন_তাঁহা হইলে 
নবাব অকারণে আমাদিগের উপর এপ তুদ্ধ হইতে পারিতেন না, 

আমাদিগের দণ্ড বিধানে অগ্রসর হইতেন না 1” 
কাণ্ডেন মিন্চিন্ বলিলেন, “নবাবের রোষের দ্বিতীর কারণ 

কষ্ণবল্লভকে আশ্রয় প্রদান । কৃষ্ণবল্পভ অতিথিরূপে আমাদিগের 

শরণাগত হইয়াছে । আমরা কোন্ নীতি কোন্ ধর্ম অনুসারে, 

তাহাকে প্রত্যাধ্যান করিব? আমরা খৃষ্টান, ভয় ধর্শে জলাঞলী 
দিয়া আতিথাসৎকারে বিমুখ হইতে আমর! কখনই পাঁরি নাই, পারিব 
না। . নবাবের বদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা! হইলে তিনি 

আমাদিগকে তিরফার না করিয়া বরং পুরঞ্কার প্রদান করিতেন ।” 



৭6 পলাশী" ন্হ্চনা | 
সপাপশশ পালা পাপসাপাপা শাও ক ওক জজ পপি আত পা ৪ শি ৭ আপস শান 

০০০০ 

কাণ্চেন গ্রাণ্ট বললেন, " আমরা যখন হ্যায়বন্মের পক্ষাবলম্বা-- 

নির্দোষ_তখন ভগবান আমাদিগের সহাম হইবেন। নবাবের বিরুদ্ধে 
আমরা বাধ্য হইয়! অন্ত্রধারণ করিতেছি, ইহাতে আমাদিগের তিলমান্র 

অপরাধ নাই। তবে বথা হইতেছে, কলিকাতা হইতে গুহ্থ সংবাদ 
কিরূপে নবাবের ক্গোঁচর হয়? এ গুঠশক্র কে?” 

ম্যানিংহাম সাহেব ধলিলেন, "ঞ্লামার বিশ্বাস, উমিচাদই সর্ব 
অনিষ্টের মুপ। দুবুর্ভ আমারদিগের গশয়ে বাস করিয়া আমাদিগের 

অনিষ্টাচরণে বিরত হয় নাই। ইহার িমিত্ তাহাকে যথোচিত শাস্তি 

প্রদান কর1 উচিত ।* ূ 

ফরাহুপ্যা "বলিলেন, স্মামারও তাই অভিমত। উমিটাদকে বন্দী 
করিয়া হুর্গ মধ্যে রাখা হউক. তাঁহার কৃত কর্শের প্রায়শ্চিও 

স্বপূীপ সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা হউক। ইহাতে কেবল যে 
ষড়মন্ত্রকারী শঙ্কর প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা হইবে, তাহা 
নহে, একপ আদর্শ শাস্তিতে অন্ত সকলেও ইংরাজের বির্দ্ধীচরণে 

নিবৃত্ত হইবে।” 
হলওয়েল সাহেব বলিলেন, “এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের সন্মান 

রক্ষা হয়। তহৃপায় নির্ধীরণ কর! বিধেয়। আর সময় ন্ট করা 

অহ্থচিত। কলিকাতার প্রবেশ-পথে, মহারাস্ীয় খাতের সান্িধ্যে 

পেবিং ছুর্গ হইতে নবাব সৈল্গের গতিরোধ করিতে হইবে। যদি 
ইংরেজের বীরত্ব সনর্শন করিয়া নবাব, ভীত হন, তাহা হইলে সেই 
সুঁষোগে আবার নবাঁবকে অর্থ দান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলে, 
সম্ভবতঃ -তিলি সম্মত হইতে পারেন। সুতরাং নবাবের তুষ্টি সম্পাদনার্থ 
অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়া সম্ভব। উমিটাদের নিকট হইতে এই 
মর্থলাভ কর! ব্যতীত আমি অক্কোপায় দেখিতেছি না। উমিচাদের 
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নিকট খণ স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করা! হউক । নবাব তুষ্ট হইবার পর আবার 
উমিঠাদকে সুদসহ খণ পরিশোধ করিলেই চলিতে পারে। 

ম। উমিটাদকে অথ প্রত্যর্পণ করা আমাদিগের অত্যধিক 

উদারতা প্রদর্শন করা ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। নতুবা তাহার 
ষড়ধন্ত্রে-_আমার্িগের সর্বনাশ করিবার চেষ্টার--সমুচিত শাস্তি 

স্বরূপ বলপূর্বক অর্থ গ্রহণ কর! আমি অন্ায় মনে করি না। চগাধি- 

পতি রাম রামপিংহ যে গুপ্ত-চর উমিঠাদের নিকট পাঠাইয়াছিল, 
আগাঁদিগের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে, তাহাকে ধরিতে না! পারিলে, 

উমিটাদদের বড়যন্ত্রেত্র কথা আঁমার কিছুতেই ত অবগত হইতে 

পারিতাম নী 1” 

গুপ্তচরের কথায় সভান্থ সকলেই গাঁজ্জয়া উঠিলেন। অতঃপর 
বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, উমিটাদ্ের নিকট প্রথমে অর্থ 

চাহিতে হইবে । উমিটাদ যদি সহজে অর্থ প্রদানে সম্মত না হন, 

তাহ! হইলে বলপুর্ব্বক াহান্ব নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ কর! হইবে। 
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উদ্যান । 
মুরল।। কি হ'বে দিদি? নবাঞ্ের (ক্রাঁধাগ্িতে ইংবেজ বণিক 

ত ভল্মীভূত হইবেই, কিন্ত আশাদিগের উপায় কি? 

লঙ্গী। ভয়কি বোন! রাঁজার্ঝুঠাহরের তীক্ষ বুদ্ধির কৌশলে 
সকল বিপদই কাটিয়া! যাইবে। বাঁঙ্জ বাহাছুর ত তোমার ম্বমীকে 

স্পষ্টই বলিয়াছেন,_-“আপনি যখন আঙাঁর আতিথ্য স্বীকার করিয়া- 

ছেন, তখন আপনার কেশাগ্রও যাহাতে ননাৰ স্পর্শ করিতে না পারেন, 
আমি তাহ! করিব। ছোট রাজাকে মূর্শিধাবাদে পাঠাইবার সময 

তোমাদের সম্বন্ধে নবাব বাঁহাহুরকে সকল কথা বুঝায়! বলিবাঁর জন্য 

রাজা বাহাহুর বলিয়। দিয়াছেন। তোমরা আমার্দের বাড়ীতে 

আসিয়াছ বলিয়া নবাধ আমাদের উপরও যথেষ্ট তুদ্ধ হইয়াছেন । 
যাহাতে তাহার সেই ক্রোধ প্রশমিত হয়, তোমার স্বামী নিষ্কৃতি 

পান, রাজা! বাহাহুর তাহারই জন্য সতত সচেষ্ট । বুদ্ধিবলে তিনি 
কতকার্য্যও হইবেন । 

মরল) ॥ রাজ! উমিটাঁদ ব্যতীত অন্ত কেহ আমার স্বামীকে 

রক্ষা করিতে পারিবেন ন! বণিয়াই শ্বশুর মহাশয় তোমাদের আশ্রয়ে 
আমাদের পাঠাইয়। দিয়াছেন। আমাদের জন্তু তোমরাও ভাই 

বিপন্ন হইম়াছ ! 
লষ্মী। সেকি কথা? মানুষ মানুষের সাহায্য করে নাত 

অন্ত কেহ করে কি? বিপদ্ না হইলে সাহাষোর প্রষোক্গন কি? 
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সম্পদের সময় কাহাকেও সাহায্য করিতে হ' হয় না। তুমি কি. আমাদের 

“পর* ভাবছে? 

মূবলা। না ভাই! তোমাদের “পর” ভাবিলে আমরা কি 

এখানে আসিতে পারিতাম ! তোষাদের যত্র, আদর, এজন্মে ভুলিতে 

পারিব না! এ খণের পরিশোধ দেওয়া অসম্ভব। কিন্ত ভাই! 

তবুও আমার মনে যেন কোথা! থেকে আশঙ্কার উদয় হচ্ছে! জা 

সর্বদাই মনে হ'চ্ছে, যেন সন্মথে মহ! বিপদ সমুপস্থিত। বিপদের 

কালচ্ছায়া চক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে । ভাই! তুমি কি খনে 

কর, নবাব আমাদিগকে বিনার্দণ্ডে অব্যাহতি দিবেন? 

লঙ্ষমী। নিশ্চয়! সেদিন বাজাবাহাছুর বলছিলেন, নবাব 

সিরাছুন্দৌল1 যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক, প্তাহাতে তাহাকে বুঝাইয়া 
বলিলে এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযানে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিলে 
__সকল দৌবই মাঞ্জনা হইবে । আর এক কথা । তোমার শ্বগুর 

মহাশয়ের সহিত নবাঁব সিরাজুদ্দৌল। যে সন্ধি করিঘাছেন, তাহাতে 

তোমার স্বামীকে ক্ষম1! করা একটী সর্ত স্থির হইয়াছে । 

মুরলা। আচ্ছ1! মেরী কয়দিন ভাইসে নাই কেন? দিদি! 

মেরীর চক্ষু হুট! দেখিলে আমার মনে বড় ভয় হয়। মনে হয়, উহা 

সম়তানের চক্ষু-অমঙ্গলের সহচর । মেরীর দৃষ্টি কুটালতামাথ!। 
আচ্ছ। ! ইংরেজ বণিক আমাদের লইয়! যাইবার জন্ত কৈ লোকজন 

ত পাঠাইল না? 

লগ্মী। ইংরেজ বণিক এক্ষণে আপন! লইয়াই ব্যস্ত-- 

লক্মীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে উমিটাদের পত্রী মায়াদেবী 
তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি বলিলেন, “রাজাবাহাছুবের ইচ্ছা, 

্থাসস্তখ ধনরহু পইরা পুরুনহিলারা কলিকাতা ত্যাগ করত স্থানান্তরে 
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গমন করেন । হংরেজ বাঁণকেরা নাক রাঁজাবাহাছুরের উপর বিবস্ত 

হইয়াছে। পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি এই উপাহ 
অবলম্বন করিতেছেন। সে দিবস দুর্গানাস রাঁয় মহারাজের সহিত 
সাক্ষাৎ কাঁরতে আসিয়াছিলেন । সেই: সময়ে ইংরেজ কুঠির এক 
ফিরিঙ্গিও মহারাজের নিকট আসিয়াস্তিল। কিরিঙ্গির কথ! শুনিয়া 
রা্জাবাহাহুর ও হূর্গাদাস রায় চঞ্চল হইয়াছেন। তীহারা স্থির 
করিয়াছেন, নবাবের সহিত ইংরেজের ছল পরীক্ষার ফলাফল শেষ 

না হওয়া পথ্যস্ত এক ত্রহ্ষচারীর আশ্রয়ে আমাদিগকে থাকিতে 
হইবে। তা বোন্, তোমর1 ছেলেমীহ্য, তোমাদের জন্যই ভয় 
বেশী। যাইতে হয়, তোমরা যাঁও।: বাস্ত ভিটা ছাড়িয়া আমি 
কিন্তু যাইব না। আমি' রাজা বাহাদুরের পায়ে ধরিয়া এখানে 
থাকবার অনুমতি চাহিয়া লইব |” 

বক্বা। দিদি! যেরূপ দিনকাল পড়িয়ে, তাহাতে আমা- 

দিগের মতে কোন কার্য করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়না। স্থানা- 

স্তরে যাইতে হয়। যাইব ৷ কপিকাতায় নবাব-সেনা প্রবেশ করিলে 

কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? 
মু। কি কুক্ষণেই নবাবের কোপনয়নে আমরা পড়িয়াছি। 

আমরা যদি কলিকাতায় না আসিতাম, ইংরেজ যদি আমাদের সাহায্য 

করিতে প্রতিশ্রত না হইত, তাহা হইলে ঢাকাতেই আমাদের ভাগ্য- 

পরীক্ষা হইয়া যাঁইত-স্এখানে আসিয়া তেম।দের এরূপ বিপন্ন 

কাঁরতে হহত না। র 

মা। মুরলা প্রর্ূপ কথা বজগিলে বস্ততই আমাদের বড় কষ্ট 
হয়। কাহারও জন্ত কাহারও বিপদ হয় ন, অুষ্টে যাহ! থাকে, তাহাই 
ধটে। যাঁহ। হউক, আমার কিন্তু বাড়ী ধর ছেড়ে কোথাও যেতে 
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মন সরিতেছে না! যদি আমাদের খিপদ হইবার সম্তাবন1 থাকে, 

তাঁহা হঈলে বাঙ্গাবাহাদুবেরও ত বি
পদ ঘটবে! তাহাব পর, ঠাকুবপো 

মুর্শিদাবাদে গিগ্লাছেন, তীহার বিপদের ত ইয়ন্ত। থাকিবে না! 

সকলকে বিপদ-দাগরে ফেলিঘা আমরা যে প্রীণ বাঁচাইতে পলাইব; 

ইহা আমার ইচ্ছা নহে। 

ল। দিদি, যথার্থ কথাই বল্লিয়াছেন। কিন্তু আঁমীদের কথ। কি 

বাঁজাবাহীহুর শুনিবেন? পুরমহিলার মান সপ্তম রক্ষা কর। সর্বাগ্রে কর্তব্য 

বলিয়। রাঁজাবাহীহুর হয় ত আমাদিগের আপত্তি উড়াইয়। দিবেন । 

মা ঠিক্ বলিয়াছ ভগিনি ! রাঁছাবাহ
ীদর এ কথাই বলিয়াছেন । 

আমি তাহার বথাম্ন আপন করায় তিনি ত কথা বলিয়া আমাকে
 

নিকুত্তর করিয়াছেন । | 

ল। ভগবান আমাদের রক্ষাকর্তা, ভিনই এ বিপদ হইতে 

আমািগকে পরিত্রাণ করিবেন। রাঁদাবাহাদুর যখন আমাধের যা্টবার 

জন্য আদেশ দিয়েছেন) তখন ঘাঁইতেই হইবে । 

ম। হৃর্াদাস রায় কয়েকজন নানীর সহিত শিবিকীদি লইয়। 

অগ্য রাজিতেই উপস্থিত হইবেন। সামাঁদিগকে প্রস্তুত থাকিতে 

রাঁজীবাহীদুর আদেশ করিয়াছেন। চন আমর প্রস্তুত হইগে। 

এই সময়ে বিবি মেরী তথায় উপস্থিত হইল । মেরী বিল, 

প্মুরল। দিদির অগ্ত আমাদিগের দুর্গে যাইবার কথ! আছে) 

মায়া বলিলেন, “ধন্য তোমাথের সাহস! তোমাদের আক্রমণ 

করিতে নবাব আনিতেছেন, অথচ তোমাদের মুখে একটুগ ভয়ের 

চিহ্ব নাই ।” 
ও 

মে। ভয় করিঘা কি করিব? ভোঁনর। ভয় করিয়াই বা 

(ক কৰিতেছ? 
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মা। আমরা ভয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে পলাইবার উপক্রম করিতেছি । 
মেরীর উপ্র লক্মী দেবীর প্রথমাবধি সন্দেহ ছিল। পাছে 

মাঁয়। দেবীর কথায় গুপ্ত-রহস্ত মেরীর নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই 
আশঙ্কায় লগ্মী তাড়াতাড়ি বলিলেন “না -বিবি! দিদির কথা শোন 

কেন 2 আমরা আবার কোথায় যাঁব ?” 

মে। লক্ষী বহিন্! আমার কাচ্জছে কথা গোপন করিতেছ 

দেখিতোঁছ । €তোমর! মনে কর আমবা কিছু জানি না। কিন্ত 

তোমাদের পলায়নের কথ! আঁমরা সব আঁনি। 

বল! বাহুল্য, বিবি মেরী প্ররু ত তথ্য ঈসবগত হইবাঁর মানসে মিথ্যা 
কথার অব্তারণ। করিয়াছিল। নতুবা সত্য সত্যই ইংরেজ বণিকেরা 

উমাাদের পুরাঙ্গনাদিগের 'স্থানাস্তরে গমনের কোন কথাই বিদ্িত 

ছিল ন।। 
এমন সময়ে এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, “রাজাবাহাছর 

গৃতকর্তাকে আহ্বান করিতেছেন ছুর্গাদাস বায় কতিপয় সন্স্যাসীসহ 
শিবিক। লইয়। আসিম্াছেন |, মেরী আর কোন কথা কাঁহল না; 

সকল ব্যাপার বুঝিনা ত্বরিতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। মায়া, 

লক্ষ্মী ও মুরল1 অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন । 
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ইংরেজ বণিক শুনিলেন, যে কুষ্ণবঙ্লীভের জন্য তাহাদিগরের এত 

বিপদ, যে কুষ্ণবল্পভের পিআর ঢাকায় অবস্থানক'লীন তাহাদিণের 

শত্রুতাঁচরণে ক্রটী করেন নাই, যে কৃষ্বল্লভের পিতা তীহাদিগকে 

পূর্বাপর সিরাজুন্দৌলার বিরুক্ষে দপ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিয়! 
আসিয়াছেন__ঘাসেটী বেগমের নামে সিবা্ুদ্দৌলাকে সিংহাসনচাত 
করিতে স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট বলিয়া আব্মপরিচয় দিয়াছেন, সেই ক্র্ণ- 

বল্লভের পিতা রাজা বাজবল্লভ সিরাজ্ুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের 

বিপক্ষে এক্ষণে বুদ্ধ করিতে আদিতেছেন। ইংরেজের জার 

ক্রোধের পরিসীম। রহিল না। উহার উপর আবার পবন পাঁবকের 
সহাঁয় হইল । ম্যানিংহ্াাম ও ফ্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবদ়্ কৃষ্ণবল্পীভ ও 

উমিচাদের বিরুদ্ধে ইংরেজরিগের করণে নানারূগ কুমন্ত্রণ প্রদান 

করিতে লাগিলেন। কাঁজেই সহজেই কৃষ্কবল্পভ ও উমিঠাদের উপর 
ইংরেজ বণিকদের বিষম সন্দেহের উদয় হইল । ম্যানিংহাম কৌশলে 

সভাস্থ ড্রেক প্রভৃতি উপরিতন কর্মচারীর নিকট হইতে আদেশ 

বাহির করিয়া লইলেন যে, কৃষ্ণবল্পভ ও উমিচাঁদকে বন্দী করিয়া 

ইংরেজ দুর্গে রাখা হইবে 
জোষ্ঠ মাসের গ্রীক্মাতিশধ্যে মনুষ্য মাত্রেই গাহি আহি ডাকিতেছে, 

দিবাভাগে- মগ্নুয্যের কথ! তদৃরে--ব্ন্ত জন্তর?৭ গ্রীষ্ম প্রকোপে তিষ্ান 



৮১ পল।শী-ক্চনা | 

ভার হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি সমাগমে ধরিত্রী কথঞ্চিৎ যেন শীতল 

হয়, গ্রীষ্মের প্রতাপ কিছু হাঁস হয়। .আামর! যে সময়ের আখ্যায্িকা 
বর্ণনা করিতেছি, সে সময়ে কলিকাত৷ শ্র্পদসন্কল থাকিলেও লোকে 

শীতল বায়ু সেবনার্থ গৃহের বাহির ন! হ্বইয়া থাকিতে পারিত না। 
আজি নৈশান্ধকারে ইংরেজ সেন বীরদার্পে দুর্গমধ্য হইতে বহির্গত 
হইয়। উমিঠাদের প্রাসাদ!ভিমুখে চলিযান্্ে-_ইছা দেখিবার নিমিত্তও 

নাগরিকের! গৃহের বাহিরে আঁ্মাছে। সকলেই দেখিল, 

্যানিংহাম সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজ কিনা পরিচালিত হইতেছে। 

(সিরা্জুদদৌলা কলিক।তা আক্রমনের্টদেশে আসিতেছেন, তাহাঁরই 

গতিরোধার্থ ইংরেজ হয় ত কুচকাওয়াজ করিতেছে, অথব! কুঠি 

রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছে, নাগরিকদিগের প্রথমে ইহাই অস্থমান 
হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সেনা! যখন উমিচাদের প্রাসাদা ভিমুখে 

চলিল, তখন লোকের মনে নাঁনারূপ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। 

ইতঃপূর্বেব উমিটা্দের বাটা হইতে কতিপয় পুরমহিল! স্থানান্তরে 
প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার উপর ইংরেজ সেনার অভিযান, দেশীয়- 

দিগের মনে সন্দেহ ও ভয়ের সধার করিল। সকলেই উদ্গ্রীৰ 

হইয়া! ব্যাপার দেখিবার অন্ত উমিটাদের প্রাসাদের দিকে গমন করিল। 
ম্যানিংহাম ও ফ্রঙ্কল্যাণ্ড সাহেব ম্বদলে উমিটাদের দ্বাবদেশে 

উপনীত হইলেন। উমিঠাদের দ্বাররক্ষক জগন্নাথ সিংহ তাহাদিগের 

গুতিরোধ করিম। উভয় দলে বিষম যুদ্ধ বাধিল। উমিটাদের 
অনুচরবর্থ এরূপ আকন্মিক আক্রান্ত হওয়ায় এবং সংখ্যার অল্পতা- 

নিবন্ধন সত্বরই পরাস্ত হইল। তখন জগন্নাথ সিংহ সিংহদবার পরিত্যাগ 

করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে কতিপয় দ্বাররক্ষক লহ. দণ্ডায়মান 

হইল।. ম্মানিংহাম সর্বপ্রথমে প্রাসাদাভ্যন্তরে * প্রবেশপূর্বক 



বিধিলিপি। 

লনুখেই কৃষ্ণবল্লভকে দেখিতে পাইলেন। তখনহ তাহার হস্ত 

বন্ধন করিয়া! সামান্ত তশ্করের স্যা রাজপথে বাহির কনিয়া আনিলেন। 

তাহার পর স্কাঙ্থলযাণ্ড সাহেব ত্রর্ূপ অবস্থায় উমিটাদকে লইয়া 

আমিলেন। ইংরেজ সেনা বাটী লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যখন 

অন্তঃপুর অভিমুখে ইংরেজ মেন ছুটিল। তখন জগন্নাথ সিংহ আবার 

সিংহ-পরক্রেমে তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। 

কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকে সেই বহুসংখ্যক ইংরেজ সেনার আক্রমণে 

বাধা প্রদানে সম হইবে কন? জগন্নাথ নিংহ যখন দেখিল, 

ফিরিঙ্গী সেনার গতিরোধ কর! অসম্ভব তখন উলঙ্গ কপাণ হনে 

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল) ঘে উমিটটদের অন্গে জগনাথ সিংহ 

বহুকাল প্রতিপাঁলিত হইয়াছে, সেই উমিচাদের অস্ুর্য্যম্পশ্টা 

কুলকামিনীদিগের উপর ফিরিঙ্গীরা অত্যাচার করিবে, ইহা জগন্নাথ 
সিংহ প্রাণ থাকিতে সহা করিতে পারে কি? জগরাথ সিংহ জাতিতে 

রাজপুত । পাঠান আক্রমণে রাঁজপুত-রমণী কিরূপে প্রজ্লিত হুতাঁশনে 

প্রবেশ করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিত) জগন্নাথ তাহা বাল্যকালে গল্পচ্ছলে 
শুনিয়াছিল। রাঁজপুতের ধমনীতে তখন উষ্ণ শোঁণিত বহিতেছিল। 

জগন্নাথ ভাঁবিল, তুচ্ছ এ জীবন, যখন প্রভুর অন্তঃপুরবানিনীদিগের 

মান সন্ত্রম ও জাতি কুল রক্ষা করিতে পারিলাম না। জগন্নাথ 

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিল এবং তন্মধ্যে .বমণীদিগকে প্রবেশ করিতে 

পরামর্শ দিল। এই সময়ে ইংরেজ সেনা অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে 

লাগিল । জগন্নাথ শউপায়াস্তর না দেখিয়া! স্বহন্তে পুরস্ত্রীদিগের 

মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। জগন্নাথ বুঝবি, ইহাও শ্রেয়ঃ) 

তথাপি ফিরিঙ্গীর করম্পর্শে হিন্দু রমণীর কায়া কলুধিত হওয! 

উচিত নহে। জগন্নাথ আব অগ্রপম্চাৎ বিবেচনা করিল না 
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করিবার অবকাশ পাইল নাঁস্বহন্তে ত্রয়োদশটী পুরললনার কুনুম 
কোমল দেহ হইতে শিরঃ বিচ্ছিন্ন করিল ।.. তখন জগন্নাথ উন্মন্ত-_ 
বাহিক জ্ানপরিশূন্ত। উমির্টাদের : অন্তঃপুরে শৌণিত ধারা 
প্রবাহিত হইতে লাগিল! এদিকে চিতাকুগ্ডের ধূমে অন্তঃপুর 

আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দেখিতে দের্ধিতে বহিদেব লোলজিহ্ব। 
বিস্তারপুর্বক উমিটাদের সেই মন্ট্্রিম প্রাসাদ গ্রাস করিতে 
উদ্ধত করিন। অগ্নি বিস্তার হওয়ায় নীরিদিক ধূধূ করিয়া জবলিতে 

লাঁগিল। জগন্নাথ গ্রভু-পরিবারক্কে নিহিত করিয়া স্বয়ং আত্মহত্য। 
করণ মানসে স্বীক্ম বক্ষে সজোরে অর্পিফলক বিদ্ধ করিল। বলা 
বাহুদা, সেই আঘাতেই জগন্নাথ সিংহ ধরাশাঁরী হইল। ফিরিঙ্গীবা 

এরপ দৃষ্ত কখন দেখে নাই | তাহারা ইহার তাঁৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গণ করিতে 
পাঁবিল না; ভাবিল, জগন্নাথ সিংহ নিমকহারাঁষ, নবরপিশাঁচ। 

দেশীয়েব। কিন্ত বিপরীত ভাবে জগন্নাথের কার্ধ্যাবলীর অর্থ গ্রহণ 
করিল, তাহারা জগন্নাথকে দেবতা জ্ঞান করিল। 

ইংরেজ সেনা যখন দেখিল, তাহাদিগের বিরূদ্ধে স্বয়ং বন্ধ 

দণ্ডায়মান হইয়াছেন, হুতাশন-প্রকোপ হইতে আঁর কিছুই উদ্ধার 
করা সম্ভবপর নহে-তখন তাহারা উমিটাদের বাটা ত্যাগ করিল-_ 

সামান্য দন্থ্য তঙ্কবের ন্যায় কৃষ্ণবল্লীভ ও উমি্ঠানকে ছূর্গাভিসুখে 
টানিয়! লইয়া চলিল। নাগরিকের হায় হায় করিতে লাগিল। 

উমিঠাদ বলিতে লাগিলেন, "আমি মহীপাপী ! ম্যানিংহ্াম সাহেব ! 

আমার একেবারে প্রাথ সংহীর কর! কেন এরূপে আমাকে যন্ত্রণা 

দিয়া মারিতেছ ?* উমিটাদ তখন উন্বন্তপ্রায়-_ 
. এদিকে এই ব্যাপার যখন ঘটিতেছিল, তখন অনুরে বনান্তরালে 
কতিপন্ সক্সযাসী সহ দুর্গীদাঁস লুকায়িত ভাঁবে অবস্থান করিতেছিলেন। 



স্পিলিপি। ৮৫ 

দুর্গাদাস পায়ের এক একবার প্রবল ইচ্ছ! হইতেছিল, ফিরিঙ্গী 

সেনাকে আক্রমণ করিয়া উমিচাদ ও কষ্খবন্পভকে উদ্ধার করেন। 

কিন্তু দেবাননন ব্রহ্মচারীর আদেশে তিনি তাহা হইতে বিরত হইতে 

বাধ্য হইলেন। দেবানন্দ ব্রহ্মচারী স্পইই বলিয়াছেন, মুসলমান 

ফিরিঙ্গীর বিবাদে তাহার শিন্যবুন্দ অগ্রধারণ করিবে না-_ভাহার। 

ছুঃখক্রিষ্ট ব্যক্তিগণের হুঃখ বিমে!চনেই নিরত থাকিবে । ফিপ্রিঙ্গী 

সেনা জয়োল্লাম করিয়া চলিয়া! যাইবার পর, সন্যাঁপীরা ফিরিঙ্গীর 

অলক্ষিতে ভুর্গাদাস রায়ের প্রাসাদাভিদুগে অগ্রসর হইল। আহত 

জগন্াথ সিংহকে তাহারা উঠাইয়। লইল । উমিচাঁদের প্রাসাধাভ্যস্তরে 

সেই প্রজ্ছণিত বহ্রিরাশির মধ্যে সন্যাসীরা যেন মন্ত্রপুত দেবতার 

গ্তায় প্রবেশ করিল। বাটার যেস্কানে তখনও আগ্র প্রবেশ লাভ 

করিতে পাবে নাই-সেই স্কানে কতিপয় অন্তপুরাঙ্গনা তখনও 

কম্পিত কলেববে আর্তনাদ করিতেছিল । সন্ত্যাসীরা তাহাদিগকে ৪ 

উদ্ধার করিয়া সেই লোনহর্ষণ দৃশ্য পরিত্যাগ করিল। বিধিলিপি 

অথগুনীয়॥। যে ইংরেজ বণিক উনাদের ধনাঁগারে অর্থাগমের 

পথ শতমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ইংরেজের কোপে 

পতিত হইয়া উমিচাঁদ ছতসর্দবস্থ হইয়া কারাবন্দী হইলেন।। 



উনবিংশ পরিস্ছেদ। 

কোন্ পাপে | 

কলকাতার উপকণ্ঠে-_মহাঁরাষ্ট্ীয় “খাতের পরপারে, জাহুবী 
তীরে কয়েকটা পর্ণকুটারে দেবানন্দ প্র্ষচ!বী সশিষ্যে অবস্থান 

করিতেছিলেন। এই স্থানেই মায়ার্দেবী, মুরলা, ও লক্গীদেবী 
আনীত হইগছেন+* দেবানন্দ স্বাঙ্ী বসিয়া আছেন। অদুরে 
উত্তীল তরঙ্গমাঁল। বক্ষে ধারণ করিক্না ভাগিরথী ভীমবেগে সাগরো- 

দেস্টে প্রধাবিতা হইতেছেন। ছুই এক দিবসের মধ্যেই কলিকাঁতার 
যে প্রলয় উপস্থিত হইবে, তাহার পুধ্বাভাঁস প্রকাশ মানসে প্ররুতি 
সতী যেন অগ্ ভয়ঙ্কর! মৃ্তি ধারণ করিয়াছেন । কিছুক্ষণ পূর্বের 

ঘে আকাশ নির্শীল ছিল, এক্ষণে তাহা জলদপটলসমাচ্ছন্ন হইয়াছে । 

রজনীর ুচীভেগ্ভ অন্ধকারে নদীতীরন্থ বৃক্ষরাজি পিশাচবৎ দণ্ডায়- 

মান বহিয্নাছে ৷ প্রবল বাধুবেগে বিটগীশ্রেণীর পল্পবাদি-স্গারণ- 
জনিত শন্শন্ শব্দ জলকল্লোলের সহিত সম্মিলিত হইয়া পৈশাচী ভাষার 
যেন অবতারণ! করিতেছিল। সেই গভীর নিশীথে, ঘনান্ধকার ভেদ 
করিয়! দুর্গাদাস বাঁয় সন্গ্যাসীগণ সহ মৃতকল্প জগম্াঁথ সিংহকে স্বদ্ধে ও 

কতিপয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়৷ উপনীত হইলেন । জগন্নাথ সিংহের 

তখন আদৌ সংজ্ঞা ছিল না। জগনাথ সিংহকে তদ্বস্থাঁয় দেখিয়া 

দেবাদন্দ স্বামী স্তভিত হইলেন। ব্যাপার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায়, 

চুর্গাদাস বায় সকল কথাই বিশনভাবে বর্ণনা করিলেন । দেবানন্দ স্বামী 



কান পাপে। ৮৭ 
০ পি পাশ প্রস্ততি শসা ০ ০০ ৮ সস শা জান পী -৪ 

তখনই একট! ওধধ দ্বারা! জগন্নাথ সিংহের ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন । 
মুরগ।১ লক্ষী ও মায়াদেবী তাহাঁদিগের সর্বনাশের সংবাদ শ্রৰণ 

করিয়। কীদিয়া আকুল হইলেন। দেবানন ত্রন্মচারী নানারূপে 

প্রবোধ দিতে লাগিলেন । মাগ়াদেবী বলিলেন, “প্রভো ! কোন্ 
পাঁপে আমাদিগের এই সর্বনাশ হইল? স্বামী কারাগারে, আত্মীয় 

স্বজন নিহত, গৃহাদি ভন্বীভূত। আর কাহার মুখ চাহিয়। জীবন 
ধারণ করিৰ ? গঙ্গাগর্ভে এ জীবন বিসঞ্জন করাই শ্রেয়ঃ 1” মায়াদেবী, 
লক্্ী, মুরলা৷ সকলেই রোদন করিতে লাগিল। তীহাদিগের সে 

সময়ের আর্তনাদ শ্রবণ করিলে পাদধাণও বিদীণ হইয়া যাইত। 
জিতকাম, সংসারাসক্তিশূন্ নির্মামিক দেবানন্দ স্বামীরও অশ্রজলে 

বন্ধ ভাসিয়! যাইতে লাগিল । 

দেবানন। স্বামী চিন্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, “জীবমাত্রই 
কর্মফলাধীন । সকলই যে কেবগ বর্তমান জন্মের ফলভোগ করিয়! 

থাকে, তাহা নহে, অনেক সময়ে পুর্ব জন্মার্জিত পাঁপ পুণ্যের ফল 
ভোগও করিতে হয়। রাজ! কৃষ্ণবল্পভই বল, আর উমিঠানই বল, 

হয় ইহ জন্মে এরূপ কোন পাপ করিয়াছেন, যাহা আমরা অবগত 
নহি, নতুব। পূর্ব জান্সের পাঁপ ছিল, তাহারই ফলভোগ করিতেছেন । 

এই বিশ্বচরাঁচরে কর্দহীন কি কর্মশৃদ্তভাবে কেহই অবস্থান করিতে 

পারে ন!। ুতরাং ইহার নিমিত্ত অনুতাপ বা! শোক করা 'শনুচিত। 

যে সম্বন্ধ প্রবল ভাবিযা আময়া স্থণে আনন এবং বিপদে মুহামান 

হইয়া পড়ি, সে সম্বন্ধ জীবনাঁবধি ব্যতীত আর কিছুই নছে। 

নদী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে দৃইটা কাঁঈফলক একত্র হইম্া আবার 

যেরূপ পৃথক হইয়! যায়--পরম্পরে কোন সম্বন্ধ থাকে না--মানব- 

জীবনের সম্বন্ধও তদ্রপ। তোমবর। ধাহাদিগের জন্ত হুঃখ প্রকাশ 



৮৮ পলাশী-স্ছচনা । 

করিতেছ, শোকার্ত হইতেছ- _জন্মগ্রহণের পুর্বে এবং দেহতাগের 
পরে তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল ব1! থাকিবে 

কিঃ মৃত্যুর পর, মাতা পিতা, ভ্রাত| . ভগিনী, শ্বশুর হশ্র, স্বামী 

স্ত্রী, শক্র মিত্র প্রভৃতি কোন সন্বন্ধ' থাকে কি? তখন একের 
ছ্ুঃখ মোচনের নিমিন্ত অন্টে অগ্রসর হয়না বা কোনরূপ কাতরত। 

প্রকাশ করে না। স্তরাং এই মষ্া-প্রপঞ্চে বদ্ধ জীব নিরন্তর 
যে সুখ ছুঃখ ভোগ করিতেছে বলিষ্বী আমরা মনে করি, তাহা 
বুথ! ও অনিত্য এবং সর্বপ্তোভাবে পরিজ) । যাহা কিছু ঘটিতেছে, 

ভাহা কর্শস্ত্রনিবন্ধন ঘটিতেছে, ইহা! স্থির জানিও। ইংরেজ 

বণিক যদি অত্যাচার করিয়! থাকে, তাল হইলে ভন্লিমিত্ত নিশ্চয়ই 

ফলভোগ করিতে হইবে। আজি হউক, কালি হউক, অথবা জন্মা- 
স্তরে হউক, ইহার ব্যতিক্রম কখনই ঘটিবে না, ঘটিতে পারে ন1। 

তাই বলিতেছিলাঁম, তোমর! বৃথ। আক্ষেপ করিয়া শরীর ও মনের 

ক্লেশোৎপত্তি কেন করিতেছ 2 যাহা হইবার হইয়াছে । অতীত 

কশ্মের জন্ত দুঃখ প্রকাঁশ না করিয়া, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে 

কি কর্তব্য, তাহাই নির্ধারণ কর। বৎস ছুর্গাদাস ! তুমি জগন্নাথ 
পিংহের বিশেষ সেব! শুশ্রুবা। কর, যাহাতে সে সত্বর সুস্থতা লাভ 

করে, জ্জপ্ত সচেষ্ট হও। নবাব সিবাজুদ্দৌলা! কলিকাতার উপকণ্ঠে 
উপস্থিত হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা, এই জগন্নাথ সিংহকে এবং 
তোমাকে লইসা নবাব বাহাহবের সহিত আগামী কল্য সাক্ষাৎ করি।” 

ঘ্ব। আপনার আজ্ঞ। শিরোধাধ্য। কিন্তু আমাকে করিম খাঁর 

কারাগার হইতে সন্ন্যাসীর দল বলপুর্ববক মুক্ত করিয়াছে, রাজধানীতে 
করিমের স্তায় জনৈক পদস্থ ব্যক্তির বাটীতে দস্ুতা করিয়াছে, 

ইত্যাদি কথা নবাব ৰাহাছ্বরের সম্ভবতঃ কর্ণগোচর হইয়াছে । আমি 



কোন্ পাঁপে। ৮৯ 
উস ০
 শত রসপসসা্পা  পস 

শুনিয়াছি; স্বয়ং করিম খা এই সংবাদ লইয়া নবাবের নিকট আগমন 

করিয়াছে । প্রভো ! এরূপ অবস্থায় আমাঁদিগের নবাবের নিকট 

গমন করা যুক্তিসঙ্গত কি ? 

প্রে। করিম খা আসিয়াছে বলিগাই আমি নবাবের সাহত 

সাক্ষাত কবিতে অধিকতর অভিলাধী । 

ল। প্রভো ! আমাদিগের উপায় কি হইবে ? 

দে। ব্ংসে! ভীত হইও না। যাহাতে রাজা উমিচান এবং 

কৃষ্ণবল্লভ মুক্ত হন, আমি তছুপায় করিব । 

মা। নবাব আমাদিগের উপর কুদ্ধ ইইয়ীছেন। তিনি দি 

আমাদিগের এখানে অবস্থানের কথা অবগত হন, তাহা হইলে 

আঁমাদিগের9 পরিস্রাণের বোধ হর সম্ভাখনী। থাকিবে না 

দে। যাহাতে তোমাধিগের নুতন কোন বিপদ না ঘটে, ততগ্রতি 

আমার [বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমার বিশ্বাসঃ নবাব (সরাজুদ্দৌলাকে 

প্রকৃত অবস্থা জাপন কৰিলে তিনি ক্রোধের পরিবর্তে সমবেদনাই 

প্রকাশ করিবেন। নবাব যদি কলিকাত। অধিকারে কৃতকাধ্য হন, 

তাঁহা হইলে উমিচাদ ও রুষ্ণবল্লভ তাহার হস্তে পতিত হইবেনই । 

তখন তাহার রৌধানল হইতে তীহাদিগকে রক্ষা করা! কঠিন হইবে। 

দেবাননদ ব্রদ্মচাঁরীর উদ্দেশ্য তখন স্কলেই বুঝিল। লক্ষী, 

মায়াদেবী ও মুলা কথ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। 

পাশ বা পিক 

০১ 



বিৎশতি পরিচ্ছেদ। 

নবাবের সভা । 

এখন মে স্থান বরাহনগর নামে খ্যত, নবাব সিরাজুদ্দৌল। 
সসৈম্কে তথায় শিবির সন্নিবেশ করিষ্রছেন। সম্মুখেই মহারাষ্ট্র 
খাত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত। যুদ্ধার্স্তের পুর্বে নবাব বাহাঁছুর 

সভায় পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত ঠইয়া সমাসীন হইয়াছেন। কোন্ পথে 
কলিকাতায় প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে, তাহার চিন্তাতেই সকলে 
মম। সন্থুখে পেরিং দুর্গে রণসাজে ইংরেজ সেনা অবস্থিত। 
এ দিকে গঙ্গাবক্ষে ইংরেজের রণপোত ভাসিতেছে। সুতরাং খাত 

অতিক্রম করিয়া, শত্র সেন। পরাস্ত করিয়া, নগরে প্রবেশ অনায়াস- 

সাধ্য বা সুবিধাজনক নহে। পাশে বন্তজন্তপূর্ণ জঙ্গল। কাজেই 
সকল প্রকার অন্ুবিধা হইলেও, খাত অতিক্রম করা বাতীত 

অন্ধে।গায় নাই, স্থির হইল। 
এরূপ সময়ে দুর্গীদাস রায় ও জগন্মাথ সিংহকে সমভিব্যাহাবে 

লইয়! দেবানন্দ স্বামী সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। দেবানন্দ ম্বামীর 

তেজঃপুঞ্জ বদনমগ্ডল দেখিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলার মনেও ভক্তির 
উদ্রেক হইল। করিম খ! হূর্গীদাস রায়কে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। 

আগস্থকেরা থাবিধি অভিবাদন করিবার পর নবাব সিরাজুদ্দোৌল! 

'সহান্তবদনে জিজাসা করিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সন্্যাসীর কি প্রয়োজন ?” 



নবাবের সভা । ৯১ 

দে। সাহানসা ! অধীন আপনার জনৈক দীন হীন প্রজা! 

নরপতির হ্ুথ ছুঃখে প্রজা! সমভাগী হইপ্না থাকে । রাজার সুখে 

অরণ্যে বাসও ক্রেশদায়ক হয় না । জাহাগনা ! আপনার রাজ্যে 

প্রকৃতিপুঞ্জ যদি আপনার অজ্ঞাতে অত্যাচারিত হইতে থাকে, তাহা 
আপনার কর্ণগোচর করান উচিত। কারণ অপরাধীর দণগুবিধান্র 

কর্ত। আপনি ব্যতীত ইহলোকে আর কে আছে? আর কেবল 

তাহাই নহে। অপরাধী দণ্ডিত না হইলে-__রাঁজ্যে অত্যাচার 
অবিচার অব্যাহত থাঁকিলে--আঁপনারই কলঙ্ক প্রচারিত হইবে । 
তাই, অসময় হইলেও, হুজুরের সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিতে 

ইহারা আসিয়াছেন। 
সি। আমার কোন্ গ্রজার উপর* কে অত্যাচার করিয়াছে, 

বলুন? আপনার সমভিব্যাহারে এই হুইজন লোকই বা কে? 
দে। হুজুর! আমার সঙ্গীদ্ধয়ের মধ্যে একজনের নাম হুর্গাদাস 

রায় এবং অন্য জনের নাম জগন্নাথ সিংহ। 

হুর্গাদাস রায়ের নাম শুনিবামাত্র দিরাঁজুদ্দৌল্লা ক্রোধে গর্জন 
করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “এই পাপিষ্ঠই, ধূর্ত উমিঠাদের সহিত 
সম্মিলিত হইয়া, আমার শক্রতাচরণ করিয়াছে, ইংরেজ বণিককে 

সাহাষ্য করিয়াছে? করিম খাঁর নিকট আমি ইহার সকল ছুকার্মেযরই 
ংবাঁদ পাইয়াছি। আমার আদেশে করিম খ! উহাঁকে হৃতসর্বন্য 

করিয়৷ বন্দী করিয়াছিলেন । যে সন্নাসীর দল রাজাদেশ অগ্রাহ্ 
করিয়া, আমার রাঙ্জধানীতে দস্থযতা করিয়া, দুর্গাদ!স রায়কে মুক্ত 

করিয়াছে, সেই সন্গ্যাসীর দলের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে 
নাকি? যদি থাকে, তাহা] হইলে তোমাকেও অচিরে তজ্জন্ত 

ফণ্রভোগ করিতে হইবে । 



৯২ পলাশী-স্চনা । 
সপ্প্য শ 

পপ সপ 

দে। জাহাপনা !' আপনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব, হর্ভা- 
কর্তা বিধাতা । নরপতির দাঁয়িত্ব অতীব গুরুতর, ইহা আপনার 
অবিদিত নাই । যিনি লক্ষ লক্ষ মনুয্যের অধিপতি--ধীহাঁর ইঙ্গিতে 

লক্ষ লক্ষ প্রজার স্বখ ছুঃখ সমুদিত হইয়। থাঁকে, ভাগ্যনেমী 
বিধুর্ণিত হইয়া থাকে--তিনি যদ্দি স্বেছাচাঁরী, অত্যাচারপরায়ণ, 
নির্বোধ হন,-তিনি যদি মনে করেন, বিলাসিতার স্ুকোমল 
শধ্যাঁয় শয়ন করাই তীহার একমাত্র; কর্তব্য ও ধর্ম» তাহ! 

হইলে তাঁহাকে মহাপাপের ভাগী হনে হয়, তাহার কৃতকশ্মের 

ফল স্বর উপভোগ করিতে হয় ) জান  হাহাকারে-যিনি রাজার 
রাজা, পাতসাহের পাঁতসাহ-.-সেই পর করুণানিদান জগদীশ্বরের 
আসন টলিয়! যাঁয়, রাজকে বাজ্যত্রষ্ট হইতে হয়। সৌভাগ্যের 

বিষয়, প্রাতঃক্মরণীয় স্বর্গীয় নবাঁৰ আলিবদ্দী খার দৌহিত্র নবাব 

সিরাঙ্ধু্দৌলা তদন্ুরূপ হন নাই । আপনার হৃদয় দয়া-দীক্ষিণ্যমণ্ডিত ; 
প্রঙ্গারঞ্জনের ইচ্ছা আপনার আছে। তবে যৌবনের চাঁঞ্চল্যে 
আপনার ষে কখন পদস্থলন হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। 

সাহানসা ! সন্ন্যাসী স্পষ্টবাদিতায় বুদ্ধ হইবেন না। আমর মৃত্যুকে 
ভয় করি নী, মিথ্যাকে ত্বণা করি এবং "সত্যের জর সর্বত্র হয়? ইহ] 

বিশ্বাস করি। এই যে ছূর্গীদাস রায়ের সম্বন্ধে হুজুরের বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে, ইহা ভিত্তিহীন কি না, তাহা! কি নবাব বাহাছুর কখনও 

অনুসন্ধান করিয়াছেন? কেবল কৰিম খাঁর কথাঁর উপর নির্ভর 
করিয়াই সকল কার্ধয করা আপনার কর্তব্য হইয়াছে কি? 

সি। সঙ্্যাসী! আমান সম্মুথে এ ভাবে এ পর্ধ্যস্ত কেহ কথ! 
কহিতে সাহসী হয় নাই। তোমার নির্ভীকতায় আমি সন্ত 
হইপাম। আন জানি, সত্যবাদী ব্যতীত, কেহ কখন এক্প নিভীক 



নবাবের সভ।। ৯৩ 

ভাবে কথ। কহিতে পারে না। তুমি কি বলিতে চাহঃ হুর্গীদাস 

রায় নিদ্দেষ ? 

দে। জাহাপনা ! আমি সহ বার ছুর্গাদাস রায়কে নির্দোষ, 

রাজভন্ত প্রজা বলিতে পারি। সাধ্য থাকে, কিম খা ইহার 

প্রতিবাদ করুন! | 

সভান্থ সকলের দৃষ্টি তখন করিম খাব দিকে বিস্তন্ত হইল। 
দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর কথ। শুনিয়া এবং ব্রহ্মচারীর উজ্জল চক্ষু হইতে 

সে সময়ে থে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতেছিল, সেই জ্যোতিতে করিম 

খ।কে অভিভূত হইতে দেখিয়! সঙ$লের মনেই করিম খাঁর অপরাধের 

কথা স্থির হইল! করিম থার অস্তরাম্বা পর্য্যন্ত শু হইয়া গেল-- 

করিম খ খ্যাতাঁতাঁড়িত কদলীপঞ্জের স্কায় “কাপিতে লাগিল। করিম 

থাকে নিরুত্তর দেখিয়া দেব।নন্দ ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, *ম্ুবে 
বাঙলার নবাবের নিকট এক্ষণে হুর্গীদাস রম ও এই জগন্নাথ সিংহ 

ভি'বাক্তারপে আসিয়।ছে। ছুর্গাদাস রায়ের কন্যার রূপে মোহিত 

হই, দুর্গাদাস রাঁরকে পাপ প্রস্তাবে সম্মত করাইতে না পারিয়া, 

দুর্গাদাস্ রায়ের কন্াকে হস্তগত করণাভিপ্রায়ে, এই নীচাস্মা নরাধম 

করিম খা মিথ্যা দোধারোপপূর্ব্বক সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তাঁহাকে 

সপরিবারে বন্দী করিয়া আনিয়া তাঁহার কন্তাঁর সতীত্ব নাশের চেষ্টা 

করিগছে। যিনি দেশের বাজা, তিনি জাতি ধন্ম নির্বিশেষে 

বিচার করিবেন, প্রজার! ইহাই আশা করে। হ্র্গাদাস রাস পূর্বাবস্থা 
প্রাপ্ত হউক, ইহাই সন্ন্যাসীর গ্রার্থনা । 

"দ্বিতীয় অভিযোগ-ইংরেজ বাণিকদ্দিগের মধ্যে ম্যানিংহাম ও 

ফ্রাঙ্থল্যাগড নাঁমক ছুই ফিরিঙ্দীর বিরুদ্ধে । করিম খার কৌশলে সেরূপ 

দর্গাদাস রায়ের সর্বনাশ হইছ্াছে, ম্যানিংস্কামের কৌশলে তদ্জরপ 



৯৪ পলাশী-হুচন! ৷ 

উমিটাদ ও কৃষ্ণবল্পভের সর্বনাশ হইয়াছে । উভয়ে এক্ষণে ইংরেজ 
ছুর্গে বন্দী । উমিচীদের পত্বী ও ভ্রাতৃজায়া এবং কষ্দাসের পত্রী 

নিকটস্থ এক পর্ণকুটারে বাস করিতেছে । উমির্টাদের সেই প্রাসাদ 
ফিরিঙ্গীর! লুন করিয়াছে । পাছে ম্নেচ্ছেরো পুরমহিলাঁদিগের উপর 

কোনরূপ অত্যাচার করে, সেই আশঙ্কায় এই প্রদভুভক্ত দৌবারিক 

জগন্নাথ সিংহ ত্রয়োদশটা মহিলার স্বহষ্ট্ে শিরশ্ছেদন করিয়াছে । 

আগ্ প্রকোপে উমিটাদের সেই ৪ মনোহর অট্টালিকা 
ভক্মীভূত হইয়াছে। 

সি। উত্তম হইয়াছে ।--যেমন ক তেমনই ফল পাইয়াছে। 
উমিাদ এতাবৎকাল আমাদিগের অন্নে গ্রতিপালিত হইয়। অবশেষে 

আমারই বিরদ্ধে দণ্ডা়মান হইয়াছিল--ফিরিঙ্গীর পক্ষাবলম্বন করিতে 
ত্রটী করে নাই। 

দে। হুজুরের এ অনুযোগ অমূলক। ইংরেজ বণিক 
উমিঠাদকে অবিশ্বাস করে ; ভাবে, সে নবাব বাহাদুরের পক্ষাব্লন্বী। 
পক্ষান্তরে আপনি তাহাকে ইংরেজ বণিকের সহায়তাকারী বলিতে- 

ছেন ! ইহার মধ্যে কোনটিই ষথার্থ নহে । উমিটাঁদ উভয় পক্ষেরই 
হিতৈষী। যাহাতে বিবাদ না ঘটে, তজ্জন্য উমিটাঁদ বিধিমতে 

চেষ্ট। করিয়াছে । উমিচাঁদের বিরুদ্ধে যে আপনার নিকট মিথ্যা 

অভিযোগ করিয়াছে, সে সম্ভবতঃ কোনরূপ স্বার্থসিত্বির আশায় 

এরূপ করিয়৷ থাকিবে। 

“পরিশেষে সন্গ্যাসীদলের দ্বারা করিম খাঁর বাঁটী লুঠনের কথা, 

রাজধানীতে দস্যুতার অভিষোগ । হুজুর ! উহাতে যদি কৌন অপরাধ 

হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই তজ্জন্ত দণ্ডার্হ। কিন্তু সন্ন্যাসীর 

দল আদৌ কোনরূপ পীড়ন ব৷ লুন করে নাই $ করিম খাঁর কবল 



নবাবের সভা! ৯৫ 
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হইতে হিন্দু কুলললনাকে উদ্ধার এবং শিদ্দোধ দুর্গীদাঁস রায়কে সপুত্র 
মুক্ত করিয়াছ ৷ ছুর্ণীদাঁস রায়কে হুজুরের দরবারে উপস্থিত করির়। 

যথাযোগ্য বিচারের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। যাঁদ ঢুর্াদাস 

পলাতক হইতেন, যদি আমি হুজুরের দরবারে উপস্থিত না হুইতাঁম, 
তাহা হইলে দক্ু/ তাঁর অভিযোগ সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন হইতে পারিত। 
করিম খাঁর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া হুজুরের সমীপে বিচারাথে 

দুর্গাদাসকে নীত করা কি অন্তায় কার্ধয হইয়াছে ? 
এবনূপ সময়ে সহসা! ম্ধগর্জনের ন্যায় কাম।ন হইতে মহাশবে 

অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিম! সভাভঙ্গ হইয়া গেল। দিরাজুদ্দৌলা 

ুদধার্থ বহির্গত হইলেন । 



একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
১ 

পুণে।র জয় 

ঘবারপাল জগন্নাথ সিংহের পরামর্শক্কমে মুশলমান স্নো কল 
কাঁতীয় প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। ইংরেজ বণিকের উপর 
তখন জগন্নাথ সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছিল । জগন্নাথ সিংহ 

উমিটাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। প্রভুর সর্বনাশে তাঁহার হৃদয় 

কাদিবে, জিঘাংস! বৃত্তি প্রব্জ। হরে, বিচিত্র ব্যাপার নহে। 

কি করিয়। ইংরেজ সেন! পরাঁজিত হইল, নবাব সেন। কিরূপে 

ইংরেজ হুর্গ অধিকার করিল-_কাঁপুরুষ ফ্র্যান্কল্যাণ্ড এ ম্যানিংহাম 

কিরূপে সর্বাগ্রে পলায়ণ করিল, ইতিহাঁসজ্জ পাঠক মাত্রেই তাহা অৰগত 

আছেন, সুতরাং সে সকলের বর্ণন! করিবার প্রয়োজন নাই । সন্ধ্যার 

প্রাক্কালে নবাব সিরাঁজুদ্দৌল! ইংরেঞের হর্গে সভা আহ্বান করিলেন । 
সেনাপতি মির্জাফর, রাজ! রাঁজবল্লভ প্রমুখ প্রধান অমাত্যবর্গ সভাস্থলে 

উপস্থিত ছিলেন। করিম খাঁকে কিন্তু কেহ দেখিতে পাইল ন1। 

প্রথমেই হলওয়েল প্রমুখ ইংরেজ বন্দীরা আঁনীত হইলেন । 

নবাৰ বাহাছুরের অন্মতিক্রমে হলওয়েল সাহেবের হস্তপদের বন্ধন 

মোচন করা হইল। যে ইংরেজ বণিককে শান্তি প্রদানার্থ নবাব 

সিরাজজুদ্দৌল। সশরীরে বুদ্ধকেশ সহা করিয়া কলিকাতা আগমন 
করিয়াছেন» সকলেই মনে করিয়াট়িল, সেই ইংরেজ বণিকদল 

বন্দীরপে তাহার সন্ধে নীত হইলেই তিনি নৃশংসতার সহিত 



পুণোর শু নি 

- তর শপে গীত আস 
এপ শী ৯ ০. ০ পর - সস খাত 

তাহার্দিগকে হত্য। করিবার আঁদেশ প্রদান কৰিবেন। কিন্তু তাহ! 

না করিয়া ব্রুং ততপরিবর্ভে সহাহ্তব্নে সঙ্থাবহারে হল ওয়েল 

প্রভৃতি সাহেবকে আপ্যায়িত করিতে ক্রুটী করিলেন না। 

সকলেই বিশ্রিত হইল । 
উমিটাদ ও কৃষ্কবল্লভ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ বণিক 

তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফলে তাহা- 

দ্রিগের হৃদয় প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছিল- রোষে ক্ষোভে তাহারা 

ক্ষিগুবৎ হইয়াছিলেন। নরাবের সদাঁচরণ তাহাদিগের গ্রীতিকর 

হইল না। তাহারা ঘুক্তকরে নবাব বাহাছ্রকে সম্বোধন করিয়া 

বলিলেন, প্ধন্মীবতাঁর ! জনপাঁলক ! রুজরাজেস্বর ! এই ইংরেজ 

বণিক আমাদিগের সর্বস্ব অপহরণ করিগাছে, সপরিবারে বাস্ত 

বিদগ্ধ করিয়াছে--আমাদিগের জীবন বিবমক়্ করিয়া তুলিমাছে। 

জাহীপনা ! আমরা বিচারপ্র।্থা। ইহাদিগের যথোচিত দণ্ড 

বিধান করুন ।” 

নবাব সিরাজুদ্দৌল1 মুছু হান্ত করিয়া বলিলেন, পউহা'দিগের 

ধথেষ্ট শান্তি কি হয় নাই ? মানুষ মানুষের ন্তায়ই ব্যবহার করিবে। 

যদি এই দণ্ড উহাদিগের ঘথোচিত না! হইয়া থাকে, তাহা হইলে, 

আমাদিগের সকলের দণ্ডমণ্ডের কর্তা ধিনি--সেই পরমেশ্বর উহা দিগকে 

আরও শাস্তি প্রদান করিবেন।” তাহার পর হলওয়েল সাহেবকে 

সন্বোধন করিয়া বলিলেন, “সাহেব ! ম্যানিংহান ও জ্রাঙ্কল্যাণ্ড গামক 

তোমাদের ছুইঞ্জন কর্মচারী কোথায় 2” 
হলওয়েল সাহেব বলিলেন, “নবাবের সদাশয়তা প্রশংসনীয় । 

কিন্ত আমাদিগের উপর ইহারা অন্তায় দোষারোপ করিতেছে । 

স্বীকার করি, ইহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইমাছে, 



নি পল রি হানা । 
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তাহা সর্বদা সর্ধথা তত তি বুদ্ধিত্রংশে_ অন্তের 

কুমন্ত্রণায়--যদি আমাদিগের পদগ্থলন হইয়। থাকে, তজ্জন্ত সকলকে 

সমভাবে দৌধী কর! কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে । আমরা আমাদিগে4 

দোষ খগুনের গুন্ত মিথ্যা কথার অবতারণা করিতেছি না । ইংরেজ 

জাঁতি মিথ্যা কহিতে জানে না। আমরা জীবনের জন্ত কাতর 

ন্হ--মিখ্যা কথা বলিয়া জীবন রক্ষা করিতেও প্রয়াপী নহি। 

যর্দি জীবনের মায়াই আমাঁদিগের প্রবল হইত, যদি দুর্গসংস্কার, 
অথব৷ অন্তান্ত কার্যয--যাহার জক্ক তসমাদিগের বিরুদ্ধে নবাব 

বাহাছুর ক্রুদ্ধ হইয়া এই ঘুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন-_অন্তায়ি ও দৌঁবজনক 

বলিয়া বিবেচন। করিতাম-ুতাহা হইলে বুদ্ধায়োজনে আমরা প্রবৃত্ত 

হইতাঁম না, রণস্থলে উপস্থিত হইতাম না--প্রাণভয়ে গললগ্রীকুতবাসে 

নবাব বাহাছবের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতাম। 

উমিচা৭ ও রুষ্ণবল্পভের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ আমরা পাইয়াছিলাম, 

আমাদিগকে উহাদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ অন্ত লোঁকে বুঝাইয়াছিল, 
তাহাতে উহাদিগকে বন্দীস্বরূপ হুর্গ মধ্যে অবরোধ করা কোনমতেই 
অনুচিত হয় নাই । আমরা ফাহা, করিয়াছি, তাহা অস্বীকার 

করিতেছি না। ম্যানিংহাম ও ফ্রাকপ্যাণ্ড কলিকাতা! ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন। ষদি মবিতে হয়, কীট পতঙ্গের স্তাঁয় আমাদিগকে 

খেন মারা না হয়, ষাহাতে মানুষের মত-বীরের মত--আমরা 

মরিতে পারি, এরূপ আদেশ করিবেন, ইহাই আমাদিগের অস্তিম- 
কালের অনুরোধ 1” 

সিরাজুদ্দৌলা হাসিয়া বলিলেন, পনা_না। তোমাদিগের 
প্রাণদণ্ড হইবে না।” এই সময়ে দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, হূর্গাদাস রায় 
৪ কতিগয় সন্ন্যাসী আহত করিম খাকে সভাস্থলে ধরাধরি করিয়া 



গিলে জ। ৯৯ 
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আনিলেন। করিম খা সাংঘাতিকদ্ধপে আহত হইয়াছিল, তাহার 
আর বাচিবার আশ! ছিল নাঁ। করিম খাকে তদবস্থায় দেখিয়া 
নবাব জ্রস্তভাবে করিম খার নিকটে আলিলেন। করিম খাঁর সেব 

শুশবায় হুর্গাদাস রায় ব্য/পৃত ছিলেন। ষে ছূর্ীদাস বায় করিম 
খার প্রাণনাশ করিতে এক সময়ে রুতমংকল্প হইয়াছিলেন, সেই 
নুর্গাদাস রায় আর্জি সেই করিম খার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না 

কবিঘা, পিতা যেরূপ লোগাক্রান্ত পুত্রের সেবা করে, তদাপ মত্ত 

সহকারে সেবানিরত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই বিশ্ময়ের বিষয় ! 
মনুয্য-দয়ে কু প্রবৃত্তির অধেকার যতই প্রবল হউক না কেন, 

অতি নিভৃত স্থানে_-তক্রাচ্ছাদিত অগ্রির লস।র-_সপগুণাবলী নিহিত 
থাকেই থাকে । সময়, কাল, পাত্র উপস্থিত হইলে তাহ! প্রকাশ পায়। 

পাধাণ-প্রাণ পর্ধরতের ব্্ষ বিদীর্ণ করিয়। নিরারুণী যেনপ প্রবাহিত! 

হইয়া! থাকে, দু্ছিয়সঙ্ত মন্তয্যের হদগেও ত দদপ প্রচ্ছন্নভাঁবে সদ্গুণের 
অমূত-ধারা বহিয়] থাকে । শ্রুবিধা পাইলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে । করি- 

মের তাহাই হইল। করিমের জদয়ের গুহা -প্রদেশ-দাত সদ্গুণের 

ন্ধালহরী চক্ষু ভেদ করিয়া! ঝরিতে লাগিল। মুমুষুপ্রায় করিম কণ! 

কহিবার জন্ত কদেকবার চেষ্ট। করিল-কিন্কু পাৰিল না। শাহার এই 

প্রয়াসে ঈত স্থান হইতে আবার রক্তশোত বহিতে লাগিল । করিম 
তাহাতেও যেন কাতর হইল না--তাহার বদনস গুলে থেন স্বর্ণের 

আভা বিকীর্ণ হইল--চক্ষুদ্বপ্নি ধেন অব্যক্ত ভাবায় কত কথা কহিতে 

লাগিল । করিম অবশেষে “সাহানসা !--মামি চলিলাম--কিস্তু-- 

দুর্গাদাঁস রায়কে-_পুনবা-পুর্না সম্পত্তির মরিকানী করিৰেন। 

মামি--পাপী--মপরাধী--কু--ম1--”এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ 

করিয়া মানবলীলা সংব্রণ করিল। হাগ্জ মানব! নদদত্তাবস্থায় যখন 



১০০ পল[শী-সচলা । 

ধরাকে সরা জান করিয়া থাক, তখন বিবেকের দংশন গুলিয়া যাও, 

পৃথিবীটা ঘেন নরকের নাট্যশাল! বলিয়া মনে করিয়া! থাক? তখন 
একবানুও ভীব ন! যে, এই দেহাভিমান, এই সৌন্দধ্যাভিমান, এই 
এশ্বধ্যগরিষা, এই ব্লদধতা _ছায়াবা'জীর স্তায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথা?। 

এই সংসারকে তৃণস্বরূপ জ্ঞান করা যে নিতান্ত ভ্রাস্ত-বুদ্ধির কশ্মঃ তাছা 

ভুলিমা যা৪। সংসারের নশ্বরত্বসন্বন্ধে কোন কথাই তখন মনোমধ্যে 
উদয় হয়না। তুমি যে বিশল বিশ্ববঙ্গাঞ্জের মধ্যে ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র, 
তাহ! স্বতিপথে জাগবূক হুয় ন।। ত. 

করিমের মুড্রাতে সভাস্থলে উপস্থিত প্রা সকলেই অশ্রু বিসঞ্জন 

করিল । দুর্গাদান রাঁয়ও অাদিতে লাগিপেন। ইহাকেই তৃত্বরগ 
বলে। যেখানে কুপ্রবৃত্তির বিলয় হয়--কর্ণায় জগত প্লাবিত হয়-_- 

হশ্চিস্তা ও রিপুতাঁড়নায় মাগুষ ব্যন্ত হয় না-স্বর্গীয়ভাবে 

স্কলেই বিভোর হয়--সকল মানব-হৃদয় যেন একন্ত্রে, একতম্্বীতে 

গ্রথিত বঙিগ্না মনে হয়, সার্বভৌম প্রেমের পুর্ণ বিকাশ হয- সই 

খানে স্বর্গ সমুদিত হয় বলিলে অন্ায় হয় কি? সিরাজের সভান্থল-_ 

করিমের মৃত্যুতে তদ্রপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 



পরিশিষ্ট । 

কারম মরিল। উমিঠাদ ও কৃষ্ণবনভের প্রঝোচনায় নবাব 

সিরাজ্ুদ্দৌশা এবং তাহার কর্মচারীরা হলণয়েল প্রমুখ কতিপগ্ 

ইংরেজ বণিককে মুর্শিদাবাদে লইয়া গেলেন। নবাবের আদেশে 

ুর্গাদীস রার আবার পূর্ব সম্পন্তির অধিক|রী হইালেন। নবাবের 
বপাঁয় উম্টাদের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। 

দেবানন্দ ব্রঙ্গচাবী যথ!সময়ে মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, 

ব্রহ্মচর্ধ্য পালনের জন্ত যে মঠ প্রতিষ্ঠিত, সেই মঠে প্রেমের লীলা 

হবু প্রবাহিত হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ ও পরমানন্দের সাধু দয় 

কনর্প-শরজালে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে । হুর্গীদাস রায়ের ছুই কচ্চার 

চিন্ধ9 যে মুবক ব্রহ্মচারীদ্ধধের প্রতি আকুষ্ট হয় নাই, তাহ! নহে । 

সংলারত্যাগী, ত্রদ্ষচর্যপরারণ দেবানন্দ স্বামী কখন প্রণয়পাশে বন্ধ 

হন নাই। কাজেই সংসারের অন্তান্ত বিবয়ে তাহার বছদর্শিতা 

থাকিলে৪, কাম-প্রকোপ তিনি বুঝিতেন না। এক্ষণে বুঝিতে 

পারিলেন, প্রণয়ে গিবিশঙ্গ চণ হয়ঃ ধজ বিগলিত হয়, মকাতে 

মন্দাকিনী বডে। বুঝিলেন, পতল-প্রক্কতি মানব পপ্রমানলে কেন 

স্বেচ্ছায় ঝম্প প্রদান করে। 

দেখানন্দ ব্রহ্গচারীর অনুমোদ্নক্রমে মাধবী 9 লীগাধত!র সহিত 
যুবক ব্রহ্মচারীদধধ়ের বিবাহ হইল । অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল তাঁা- 

দিথের পৈতৃক বৈভব যথেষ্ট আছে--তাহারা« জমিদারের বংশধর | 

ম্বহরাং এই পভ সন্মিলনে-পবিদ্ধ পন্িণয়োজাননশ্োত থে 

উতলিয়! উঠিয়াছিল, ৩121 ব্লাই বাভলা। 



১০২ পলানী-চনা। 

সচ্চিদানন্দ ও পরমাননের প্রক।তর পরিবর্ধন দেখিয়া দেবানন্দ- 

স্বামীর চৈতন্ত হইল | তিনি বুঝিলেন, যে মদনের প্রকোপে মহাযোগী 

শ্রশানবিহারী দেবাদিদেব মহাদেবেরও চিন্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল, 
সেই কামের আধিপত্যই সংসারে সর্বাপেক্ষা অধিক। দেবানন্দ 

স্বামী মঠ উঠাইয়া দরিয়া চিরতুষারমণ্ডিহ হিমালয়ে তপশ্চারণা্থ 
প্রস্থান করিলেন। 

সমাপ্ত । 
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মহীয়াি সাধারণ গৃন্তকানয় 
নির্ধারিত দিনের পরিচয় গতর 

বর্গ সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্য1..***-********০০, 

এই পুস্তকথানি নিয়ে নির্ধীরিত দিনে অথবা] ভাহার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে ' নতুবা মাসিক ১ টাক! হিসাবে 
জরিমানা দিতে হইবে । 
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এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগত ভাবে অথবা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত 
প্রতিনিধির মারফৎ নির্ধারিত দিনে তাহার পূর্বে ফেরৎ হইলে 
অথব। অন্ক পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে সিং হত 
হইতে পায়ে। | 




